
 

 

 

 

 

 

Odysseus irrfärd 

Existentiella, psykologiska och religionshistoriska 

idéer i det homeriska eposet 

Jenny Ho 

 

 

 

 

 

C-uppsats, 15 hp 

Idéhistoria C, 30 hp 

Vt 2018 

Handledare: Christer Nordlund 



 

 

Abstract 

This paper compares Odysseus and Achilles from an existential, psychological and religious 

perspectives in order to understand the Homeric characters and shed light on the importance of, 

particularly Odysseus, in our postmodern time. It starts by describing the Homeric field of 

research and the ideas about Odysseus that were common for the ancient Greek philosophers, 

and continues with the discussion of the topicality, value and advantage in studying the 

antiquity. In comparing Odysseus and Achilleus, the paper elaborates on the idea of the 

relationship between man and god, notably the relationship between Odysseus and Athena and 

Zeus respectively. It ends with the discussion of the divine connection between Zeus’ and 

Odysseus’ kingship.  
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Inledning 

 

Musa, berätta om mannen, den mångbefarne, som länge  

irrade kring sen han härjat Troja, den heliga staden.  

Många människors länder och kynnen lärde han känna,  

talrika var de kval han tvingades utstå på havet 

under sin kamp för eget liv och kamraternas hemkomst. (Odyssén 1: 1–5)1 

 

Så inleder Homeros berättelsen om Odysseus långa hemfärd, kantad med hinder från det 

trojanska kriget. De flesta av oss är nog bekanta med Odysseus klipska påfund, den trojanska 

hästen, som ledde grekerna (även kallad achaier) till seger i Iliaden. Vi känner också igen andra 

knep han klurat fram för att klara sig ur kritiska situationer, såsom fångenskapen hos den 

människoätande kyklopen Polyfemos, som han lurar till berusning för att sedan förblinda (9: 

318–463) och hur han band fast sig runt en skeppmast för att höra sirenernas locksång (12: 47–

53; 178–200). Odysséen är tveklöst en fängslande, episk berättelse med ett lyckligt slut, till 

skillnad från Iliadens tragiska. Odysséen är emellertid mer än ett underhållande epos som 

utspelar sig i en värld med gudomligheter och mytiska varelser, avlägsen vår ”rationella” värld. 

Det som i mina ögon gör Odysséen aktuell är temana vandring och hemhörighet, nostos. 

Hemhörighet har här flera betydelser. Den ena är det konkreta som Ithaka, Odysseus hemland, 

hemmet, familjen och föräldrarna. Det andra är processen i vilken Odysseus identitet, jag och 

själ knådas, formas och finputsas av kamperna han genomgår i sitt inre till att bli en 

sammanhållen människa. Vid olika tillfällen uttrycker Odysseus ansträngningen som krävs för 

att han inte ska brista av vrede och agera impulsivt. I den tjugonde sången vredgas den förklädde 

Odysseus över illojaliteten som hushållets slavkvinnor uppvisar genom promiskuitet med 

Penelopes friare. Efter en avvägning av vad som är bäst att göra ”slog han hårt sitt bröst och 

klandrade hjärtat” med uppmaningen: ”Ge dig till tåls! Mer skamlösa ting har du uthärdat förut” 

(5–24). Odysseus självkontroll och eftertänksamma karaktär har ofta varit föremål för 

jämförelse med Achilleus koleriska och passionerade, något jag går närmare in på i uppsatsen. 

 

                                                 
1 Primärkällorna refereras löpande i texten. Detta är för att läsaren, med exemplar av primärkällorna till hands, 
smidigt ska kunna hitta till raderna eller passagerna jag hänvisar till. 
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Syfte 

Mellan oss och antikens greker finns ett tvåtusenårigt och kulturellt avstånd som med 

nödvändighet behöver överbryggas, om vi ska kunna förstå detta förflutna. Ett syfte med denna 

uppsats är således att redogöra för forskningen om Homeros som ett led i att förstå 

antikstudiernas aktualitet i vår tid. Hur kan något ”omodernt” som antiken vara av värde för 

den postmoderna människan? 

Min förhoppning är att läsaren ska få en inblick i den homeriska världen – som oupphörligen 

fascinerat och gäckat tänkare och forskare ända sedan antiken – för att kunna skapa sig en 

förståelse för hur det antika tänkandet och idéerna som personliggjordes i Odysseus och 

Achilleus, fortfarande kan vara aktuella, angelägna och relevanta – men kanske främst av allt 

inspirerande.2 Mina frågeställningar är på vilka sätt Odysseus framställs som en existentiell 

förebild och Achilleus som ett varnande exempel? Varför studera dessa hjältar från ett förflutet 

som utropas som den europeiska civilisationens vagga när man, vid närmare läsning av de 

homeriska verken, kan uppleva främlingskap för antikens föreställningar? Mer specifikt är mitt 

syfte att undersöka Odysseus som en föregångare till vad som inom psykologin kallas för ”stabil 

identitet”. Detta gör jag genom att tillämpa två olika teorier – ett psykoanalytiskt och 

existentiellt/filosofiskt som jag redogör för i nästa rubrik – på Odysseus.  

Jag vill betona att mitt perspektiv, byggt på många före mig, inte är det enda korrekta sättet att 

läsa och förstå de mångbottnade homeriska verken. Min tanke har hela tiden varit att belysa en 

aspekt, medveten om att det finns många fler, som i sin mångfald skapar en enighet i de 

gemensamma referenser som görs till Homeros. 

 

Teoretiska perspektiv 

Odysseus resa från plats till plats över ”havets vidsträckta ryggar” (5: 17) innan han når hem 

till Ithaka, vittnar om ett växande i person och visdom. Kunskapen som Odysseus förvärvar om 

både sig själv och världen kan tolkas som ett resultat av hans krishantering, vilket 

psykoanalytikern Erik H. Erikson skulle säga är ett livslångt arbete för att skapa ett meningsfullt 

och stabilt själv. I Childhood and Society redogör Erikson för sin teori om individens 

                                                 
2 Hur man stavar Odysseus och Achilleus på svenska varierar lite. Ingvar Björkeson som översatt Odysséen och 
Iliaden stavar ”Odyssevs” och ”Achillevs”. Jan Stolpe som översatt Platons verk stavar ”Odysseus” och ”Achilleus”. 
Jag väljer som Stolpe att stava namnen med ändelsen -eus då Odysseus och Achilleus på grekiska stavas 
Ὀδυσσεύς och Ἀχιλλεύς. 
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psykosociala identitetsutveckling där lyckade konfliktlösningar är grundläggande för att hon 

ska kunna ta sig till nästa mognadsfas.3 Det sker i ett invecklat samspel mellan det Erikson 

kallar epigenetiska (biologiska), psykologiska och sociala processer.4 Han lägger betoning på 

den sociala och kulturella miljön, då han menar att identiteten har sitt ursprung i bland annat 

upplevda erfarenheter av samspelet med andra människor och samhället.5 Teorin är enligt mig 

applicerbart på Odysseus som på sin vandring möter allt från människor till gudinnor och 

fantastiska väsen, i vilka krissituationer ofta uppstår, formas av prövningarna och blir mognare 

och klokare. 

Odysseus möten och vistelser på okända platser kan förstås med hjälp av Eriksons 

strukturerande termer ”mikrosfär” och ”makrosfär”, som han använder i sina fallstudier för att 

beskriva den inre, intima kretsen och den yttre världen. Mikrosfären enligt Erikson är den lilla 

världen där man i ung ålder i ideala fall etablerar trygghet genom att lära sig att hantera trauman 

och påfrestningar. Grunden är oumbärlig för hur man lär sig att vara i och bemöta världen – 

makrosfären – som delas med andra individer.6  Genom att tillämpa termerna på de olika 

världarna som Odysseus vistas i kan man se deras relevans för Odysseus mognadsprocess. 

Jag ser också hur filosofihistorikern Pierre Hadots tes om avhängigheten mellan teori och 

levnadssätt hos de gamla grekiska filosoferna, som just strävade efter ett levnadssätt som 

överensstämde med den filosofiska ”skola” man valde, är applicerbart på Odysseus. I Vad är 

antikens filosofi? betonar Hadot valet av filosofi som formande och transformerande, ett 

personligt existentiellt beslut ”som kräver en total livsförändring, en förvandling av hela 

tillvaron” för den enskilde, som önskar ”att få leva och vara på ett visst sätt”.7 Odysseus har 

visserligen inte valt ett liv i irrfärd – han uttrycker ofta sin sorg över att vara långt borta från 

hemlandet, både för sig själv och för andra – men tesen är ändå tillämpbar. I min mening kan 

man se hur han lär sig ett sätt att vara i tanke och handling. Hans ”teoretiska verksamhet” som 

förfinas för varje konflikt och kris han övervinner, uttrycks i allra högsta grad i utövandet av 

den. Odysseus framstår då som en sammanhållen person, trogen sig själv och sin moral. 

Hadots tes var ursprungligen min enda teoretiska utgångspunkt, men i takt med fördjupningen 

i Odysséen och Iliaden upptäckte jag att Eriksons psykoanalytiska teori var tillämpningsbar. 

Dessa teorier är ledstången och ramverket för min uppsats. Min grundinställning har dock varit 

                                                 
3 Erik H. Erikson, 1995, Childhood and Society, Vintage Books: London, s. 198–199. 
4 Erikson, 1995, s. 29–31. 
5 Erikson, 1995, s. 199. 
6 Erikson, 1995, s. 198–199. 
7 Pierre Hadot, 2015, Vad är antikens filosofi? Bokförlaget Daidalos: Göteborg, s. 15. 
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att vara öppen för impulser och uppslag från andra teorier som jag mött i läsningen och 

bearbetningen av källmaterialen. På det sättet har jag kunnat utforska och spåra källor som rätat 

ut källkritiska frågetecken. 

 

Metod, källor och avgränsning  

Min ambition var ursprungligen att diskutera resultatet av jämförelsen mellan Odysseus och 

Achilleus i relation till de filosofiska resonemangen hos Sokrates och Platon, men jag insåg att 

ämnet behövde avgränsas.8 Homeros epos är i sig redan stora och de behöver studeras på sina 

egna villkor. Mitt fokus är därför på jämförelsen mellan Odysseus och Achilleus, deras sätt att 

tänka, handla och vara, med Odysseus som kärna. Jag jämför också honom med Athena och 

Zeus i en ansats att diskutera det gudomliga idealet som Odysseus lär sig att efterlikna under 

hemresans gång. Jag har dock gett Sokrates och Platon utrymme där jag ansett det vara 

nödvändigt och relevant att belysa antikens användning av de homeriska hjältarna. På så vis har 

jag kunnat betona deras tidlösa betydelse som antikens tänkare och i förlängningen kunnat göra 

en anknytning till vår egen tid, i frågan om deras aktualitet och relevans. 

Mitt tillvägagångssätt har varit att läsa primärkällorna varvat med sekundärlitteraturen för att 

bygga upp en mångfacetterad översikt. På det viset har jag kunnat ringa in det som är relevant 

för min uppsats och samtidigt skalat bort det som hamnat utanför dess ram. Avgränsningen har 

skett under arbetets gång, främst under skrivprocessen där litteraturen bearbetats och successivt 

vävts ihop. Denna metod filtrerade den stora mängden källmaterial jag hade i början av 

uppsatsarbetet. De gånger det uppstått tvetydiga tolkningar av passager i Odysséen och Iliaden 

har jag, med grundkunskap i attisk grekiska, använt mig av Perseus Digital Library för att läsa 

passagerna på det grekiska originalspråket.9 Denna givande metod har kastat ljus på oklarheter. 

Till hjälp har jag också använt mig av An Intermediate Greek-English Lexicon av H. G. Liddell 

och Robert Scott.10  

Uppsatsens viktigaste primärkällor är Odysséen och Iliaden som finns översatta till svenska av 

Ingvar Björkeson, följt av Hesiodos Theogonin och Verk och dagar som också den är översatt 

                                                 
8 Den sokratiska och platonska tråden hoppas jag istället kunna fortsätta på en D-uppsats. 
9 Perseus Digital Library, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. 
10 H. G. Liddell & Robert Scott, 2013, An Intermediate Greek-English Lexicon, Martino Publishing: Mansfield 
Centre. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
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av Björkeson.11 Sekundärlitteraturen som gett flest uppslag och haft störst betydelse för mina 

tolkningar av dessa verk är Thomas van Nortwick som författat The Unknown Odysseus från 

en psykoanalytisk aspekt och Agathe Thornton som skrivit People and Themes in Homer’s 

Odyssey. 12  Som titeln anger redogör Thornton för Odysséens folk och teman, med både 

psykoanalytiska och religionshistoriska perspektiv. För min redogörelse av den homeriska 

världen har jag använt William Allans artikel ”Divine Justice and Cosmic Order in Early Greek 

Epic” och Wolfgang Kullmanns ”Gods and Men in the Iliad and the Odyssey”.13 Författarna 

representerar två allmänna uppfattningar inom det homeriska forskningsfältet. Till min 

beskrivning av de mest framträdande gudarna i Odysséen – Zeus och Athena – har det 

omfattande verket Greek Religion av Walter Burkert varit värdefull.14 

Dialogerna Sokrates försvarstal och bok 10 i Staten i Jan Stolpes översättning är mina 

huvudsakliga primärkällor rörande Platon/Sokrates.15 Jag refererar till dem i diskussionen om 

den själsliga aspekten i jämförelsen mellan Odysseus och Achilleus, med stöd av Charles Segals 

“The Myth Was Saved”, och i min plädering för antikstudier under rubriken Vårt behov av 

antiken.16 Till rubriken har jag främst använt mig av de insiktsfulla artiklarna ”Förmoderna 

livshållningar från antiken till upplysningen” av Marie Lindstedt Cronberg och Catharina 

Stenqvists i antologin Förmoderna livshållningar och ”Den omoderna människan – ständigt i 

våra tankar” av Eva Österberg i Omodernt.17 Även Salvatore Settis The Future of the ’Classical’ 

har varit av stor vikt i argumenten.18 I min översiktliga redogörelse för antikens föreställningar 

                                                 
11  Homeros, 1995, Odysséen, tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson, Natur och Kultur: Stockholm; 
Homeros, 2009, Iliaden, tolkade och kommenterade av Ingvar Björkeson, inledning av Sture Linnér, Natur och 
Kultur: Stockholm; Hesiodos, 2003, Theogonin och Verk och dagar, tolkade av Ingvar Björkeson, inledning och 
kommentarer av Sture Linnér, Bokförlaget Natur och Kultur: Stockholm. 
12 Thomas van Nortwick, 2009, The Unknown Odysseus: Alternate Worlds in Homer’s Odyssey, The University of 
Michigan Press: Michigan; Agathe Thornton, 1970, People and Themes in Homer’s Odyssey, Routledge: 
London/New York. 
13 William Allan, 2006, ”Divine Justice and Cosmic Order in Early Greek Epic”, i: The Journal of Hellenic Studies, 
Vol. 126; Wolfgang Kullmann, 1985, ”Gods and Men in the Iliad and the Odyssey”, i: Harvard Studies in Classical 
Philology, Vol. 89. 
14 Walter Burkert, 1985, Greek Religion: Archaic and Classical, Blackwell Publishing: Malden/Oxford/Carlton. 
15 Platon, 2000, Skrifter. Bok 1, översättning, förord och noter av Jan Stolpe, Bokförlaget Atlantis: Stockholm; 
Platon, 2013, Skrifter. Bok 3, översättning, förord och noter av Jan Stolpe, Bokförlaget Atlantis: Stockholm. 
16 Charles Segal, 1978, “The Myth Was Saved: Reflections on Homer and the Mythology of Plato’s Republic”, i: 
Hermes, Franz Steiner Verlag. 
17  Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist, 2008, ”Förmoderna livshållningar från antiken till 
upplysningen”. Marie Lindstedt Cronberg & Catharina Stenqvist (red.), i: Förmoderna livshållningar: Dygder, 
värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen, Nordic Academic Press: Lund; Eva Österberg, 
2009, ”Den omoderna människan – ständigt i våra tankar”, Mohammad Fazlhashemi & Eva Österberg (red.). 
Omodernt: Människor och tankar I förmodern tid. Nordic Academic Press: Lund. 
18 Salvatore Settis, 2006, The Future of the ‘Classical’, Polity Press: Cambridge. 
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om Odysseus har jag utgått från Silvia Montiglios From Villain to Hero som belyser både de 

positiva och negativa porträtten.19 

 

Forskningsläge: Den homeriska frågan 

Den moderna debatten om de homeriska verkens upphov började år 1788. Debatten har sedan 

dess diskuterats intensivt efter huvudsakligen två huvudlinjer.20 Filologen Sture Linnér, som 

skrivit inledningen till Iliaden i Björkesons översättning och tolkning, skriver att somliga menar 

att eposen skrivits av en enda diktare, medan andra tror att flera självständiga sånger från olika 

tider och platser bearbetats och förts samman utan en övergripande plan. Filologen Milman 

Parry vände på debatten när han år 1928 gjorde undersökningar, med utgångspunkt i dikternas 

metriska form, den daktyliska hexametern och ofta återkommande ord och fraser, som 

resulterade i idén att eposen tillhör en gammal muntlig poesitradition, med formelartad stil. 

Med stöd av sina fältstudier i serbokroatisk muntlig poesi, menade Parry att sångare tog hjälp 

av ”formler”, ett system som byggde på upprepade ord och fraser, i sitt komponerande och 

reciterande. Detta påvisade att sångare både höll sig till det traditionella och kunde framföra 

verserna på metriskt korrekt sätt, och fick diskussionen om eposens kronologiska skikt och 

frågan om individuella poeters involvering – ”den homeriska frågan” – att te sig oväsentlig. 

Det utvecklades så småningom två huvudriktningar inom Homeros-forskningen. Den ena 

gruppen är de så kallade analytikerna som betonade Iliadens och Odysséens 

tillblivelseprocess.21 Linnér liknar deras behandling av verken med ”en kronärtskocka som bör 

skalas … eller ett utgrävningsområde där det gällde att på samma sätt som arkeologerna ta sig 

ned genom skikt efter skikt och tidfästa dem”.22 Analytikerna strävade efter att bevisa att flera 

äldre och kortare epos införlivats med de homeriska genom att leta fram motsägelser, 

upprepningar och skiftningar i kvaliteten. Detta gjorde att analytikerna hade svårt att tro på en 

författare. Den andra gruppen är unitarierna som har ett mer psykologiskt och organiskt sätt att 

se på eposen. De intresserar sig främst för den färdiga produkten. Unitarierna menar att verken 

                                                 
19 Siliva Montiglio, 2001, From Villain to Hero: Odysseus in Ancient Thought, The University of Michigan Press: 
Michigan. 
20 Stycket bygger på Sture Linnérs inledning till Iliaden, 2009, s. 7–8. För en detaljerad redogörelse för den 
homeriska frågan, se Robert Fowler, 2004, “The Homeric Question”, Robert Fowler (red.), i The Cambridge 
Companion to Homer, Cambridge University Press: Cambridge, s. 220–234. 
21 Stycket bygger på Sture Linnér, 1985, Homeros, P. A. Norstedt & Söners förlag: Stockholm, s. 150–151. 
22 Ibid. 
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är skapade av en enda författare. De konsekventa karaktärsteckningarna, den högtstående 

konstnärligheten och den fulländande dramatiska uppbyggnaden pekar på det. 

Svaret på frågan om vem eller vilka som egentligen har författat diktverken är höljt i dunkel, 

men enligt Linnér antar de flesta att Homeros är namnet på en individuell person, ”inte på en 

konstruerad idealfigur eller en samlande beteckning för den äldre tidens många epiker”.23 

Författaren eller författarna till eposen är kort sagt okända. Vad man däremot kan säga om 

samhället som Homeros levde i är att det var patriarkaliskt, där sammanhållna grupper byggde 

på släktband och traditioner. Hos adeln fanns stor stolthet över gamla anor, något som de var 

mycket måna om. De var angelägna om att framställa sig om arvtagare till den mykenska 

storhetstidens hjältar.24 

Min inställning till den homeriska frågan är att den inte har stor betydelse, om någon alls för 

min uppsats. Detta beror på att jag uppfattar frågan som mer historiskt inriktat än idéhistoriskt. 

För att argumentera för min ställning lutar jag mig mot Erland Måralds föreläsning om den 

idéhistoriska forskningsprocessen, där han i stora drag beskriver skillnaden mellan historia och 

idéhistoria.25 Enligt Mårald försöker historiker ofta belysa hur något egentligen var ”på riktigt”. 

Det gör att historikern är skeptisk till skriftliga källor som exempelvis visar tendenser att vara 

vinklade. Källor av den typen kan diskvalificeras. Där historikern söker efter det som är sant, 

närmar sig idéhistorikern sina källor med inställningen att det inte finns rätt eller fel idéer. Även 

om idén ”inte stämmer med verkligheten” så har den ändå funnits, menar Mårald och betonar 

att det är idén som idéhistorikern är intresserad av. Han använder Bibeln som ett exempel på en 

text som i historikerns ögon inte skulle godtas som en historiskt pålitlig källa, då den inte anses 

säga hur saker verkligen var. För idéhistorikern är Bibeln däremot en betydelsefull källa för att 

närma sig det västerländska tänkandet.  

Trots min uppfattning om den homeriska frågan som irrelevant – utan att mena att den är 

ointressant att ha vetskap om – vill jag tro att ett idéhistoriskt perspektiv på frågan skulle ge 

tanken utrymme för ”lekfullheten” som behövs för att man ska kunna tänka utanför det 

historiska materialets ramar. Eva Brann presenterar ett i mina ögon originellt synsätt på 

Odysséens upphovsmän. Utifrån eposet pekar hon ut tre ”författare”, nämligen den gudomliga 

                                                 
23 Linnér, 2009, s. 10. 
24 Linnér, 2009, s. 10. 
25 Stycket bygger på Erland Måralds inspelade föreläsning “Forskningsprocessen”, hämtad från Idéhistoria B, 
distans, Vt. 2015, Umeå Universitet, 11:39–13:35. 
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musan som eposet har sitt ursprung i, diktaren (Homeros) som framför berättelsen och Odysseus 

som berättar om sin irrfärd.26  

Brann iakttar hur Homeros genom sin bön till musan tycks uppfyllas av henne – det jag tolkar 

som gudomlig inspiration.27 Han börjar med ”Musa, berätta om mannen…” och avslutar med 

”Börja varthelst du vill; låt oss också höra, o sångmö!” (Od. 1: 1, 10). Av detta skulle man 

kunna avläsa Homeros som mottagare och språkrör i sin relation till musan.28 Enligt Branns 

obeservation är det inte Homeros ”who creates either the tale or its telling, the matter or most 

of the form; he conveys what they vouchsafe him to know–that is his claim [författarens 

kursivering]”.29 Om Odysseus skriver Brann att han är “the equal of his poet in artfulness as a 

teller of tales”, men skillnaden mellan Odysseus och Homeros är att Odysseus berättar sin egen 

levda historia.30 

Brann tolkar Odysseus utifrån en psykologisk aspekt som jag uppfattar som fördjupande i 

ansatsen att förstå hans karaktär, men också det mänskliga behovet av att dela de egna 

historierna med andra. I sitt nedslag i ordet ”faiaker” – folket som Odysseus först berättar om 

sin irrfärd i sin helhet – finner hon liknelser med ordet phainein som betyder ”to bring to light” 

eller ”to make appear” och phanai, ”att tala”.31 Odysseus sätter alltså ord på sina otroliga 

                                                 
26 Eva Brann, 2002, Homeric Moments: Clues to Delight in Reading the Odyssey and the Iliad, Paul Dry Books, Inc.: 
Philadelphia, s. 118. 
27 Brann, 2002, s. 120. 
28 Vi ser denna relation även i Hesiodos Theogonin. Hesiodos inleder sitt verk med att ”besjunga” Helikons muser 
(1–8). Hesiodos sjunger vidare att han lärde sig ”sångens ädla konst” av dessa när han en dag vallade får under 
Helikons berg. Till honom sade muserna: ”Hedar, ni lantliga fän som tänker bara på buken! Mycket av det vi 
berättar är lögn, fast ni tror det är sanning, men också sanna ting förkunnar vi när det oss lyster” (26–28). När de 
talat får Hesiodos en lagerstav och ”gudomlig röst för att sjunga om svunnen tid och kommande blåste de in i 
mitt bröst, med en maning till mig att ära i dikt de evigt saligas släkte och även hylla, först och sist i sången, dem 
själva” (31–34). Detta att gudarna fyller mottagaren med en idé eller inspiration förekommer ofta i de homeriska 
verken. När Agamemnon vägrar släppa Chryseis, prästen Chryses dotter, på dennes begäran, skickar Apollon en 
pest mot den grekiska hären som straff. Hera som ”betogs av sorg vid synen av döende greker” gav då Achilleus 
idén att utlysa rådslag (Il. 1: 53–56). Idén kom alltså inte från Achilleus själv. Gudarnas förmåga att ingjuta något 
i människan innebär att de också kan frånta henne saker. I sin bok The Greeks and the Irrational (1951, University 
of California Press: Berkeley/Los Angeles/London, s. 2–3) understryker E. R. Dodds fråntagandet av förståndet 
med Agamemnon som exempel. I den nittonde sången, när Achilleus och Agamemnon försonats, förklarar den 
senare att han tog Briseis ifrån Achilleus som kompensation för Chryseis för att han inte var vid sina fulla sinnes 
bruk: ”Ödet och Zeus och Erinys som skrider i mörkret som med Förblindelsen drabbade grymt min själ den där 
dagen … Säg, vad kunde jag ha gjort? Det är gudar som länkar vårt öde” (87–90). Dodds uppmärksammar också 
faktumet att Achilleus delar samma syn som Agamemnon i gudarnas inblandning i människornas handlingar. 
Achilleus avvisar Agamemnons försök till försoning i nionde sången med att i vredesmod säga: ”Mig har han lurat 
och kränkt, och en andra gång skall han inte tro jag går på hans prat! Det är nog nu; vill han gå under får han väl 
göra det – den rådvise Zeus tog ju från honom vettet” (375–377). Med Dodds tolkning kan man således förstå att 
ingenting sker av en slump i Homeros värld– inte ens handlingar som är till synes irrationella. 
29 Brann, 2002, s. 118. 
30 Brann, 2002, s. 120, 174. 
31 Brann, 2002, s. 175, 226. 
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äventyr hos ett folk som är mottagliga för det ofattbara (kykloper, jättar, gudinnor), därför att 

de själva är bosatta i en värld där de har nära till dessa. Thornton understryker att Odysseus 

vandring utspelar sig i sfärer som är bortom människans värld. Han rör sig således ”among 

Beings who are close to the gods, and others who are related to the various spheres of the 

cosmos both above the earth and within the earth”.32 Brann kommer fram till att det fantastiska 

som Odysseus erfar förkroppsligas eller förverkligas när han återger dem för en publik.33 Med 

andra ord blir det erfarna högst verkligt när vi sätter ord på det och det finns en affirmativ 

åhörare. Något som Brann inte nämner, men som jag anser är intressant för min uppsats, är att 

Odysseus skildring av sin irrfärd också kan tolkas som ett självporträtt av den han var, innan 

han hamnade hos faiakerna. 

Disponering 

Uppsatsen i det följande består av fyra delar. I den första delen går jag summariskt igenom hur 

Odysseus var föremål för den grekiska och senare hellenistiska filosofins existentiella 

reflektioner när det gäller det goda livet och hur det skulle levas. Jag försöker således, på 

deskriptivt sätt, överblicka den tidiga filosofins förhållande till Odysseus. Jag fördjupar mig 

också i antikstudiens betydelse för modern tid. I den andra delen redogör jag för två olika synsätt 

på den homeriska världen. Den ena pläderar för likheterna mellan Iliaden och Odysséen, medan 

den andra framhäver olikheterna. I den tredje delen försöker jag visa hur man i nyare tid försökt 

läsa Odysseus i mer psykologiska och existentiella termer. I uppsatsens sista del knyter jag ihop 

dessa tre delar i en ansats att försöka visa hur det homeriska arvet kan fylla en konstruktiv roll, 

återfödas i en ny skrud, för att ge riktning åt en postmodern tids alltmer fragmenterade jag – en 

tid där vårt behov av att känna oss enhetliga och sammanhållna eller åtminstone känna att vi, 

likt Odysseus, färdas mot ett sådant mål, enligt min mening, är påtaglig. 

 

I. Introduktion 

Antikens föreställningar om Odysseus 

I From Villain to Hero redogör Montiglio för den negativa roll som Odysseus fick i tragödernas 

pjäser och sofisternas litteratur. Istället för att vara den klipske, vältalige och uppfinningsrike 

                                                 
32 Thornton, 2014, s. 21. 
33 Brann, 2002, s. 226. 
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hjälten uppfattade man hans egenskaper som dubiösa. Enligt Montiglio framgår det i 

tragedipjäserna att man föreställde sig Odysseus som falsk, någon med ”unprincipled 

endorsement of the winner’s policies … and a propensity coldly to defend the rule ’the end 

justifies the means’ at all cost”. 34  Det kyliga porträttet av Odysseus gav honom epitetet 

πανοῦργος (panourgos), en person som är redo att göra vad som helst för ett givet syfte.35 

I Montiglios jämförelse mellan det skurkaktiga porträttet med Homeros Odysseus och eposet i 

stort, framhäver hon det homeriska porträttet som positivt. Hon lyfter fram den grekiska roten 

τλα- med de dubbla betydelserna ”djärvhet” (τλήμων) och ”tålighet” (πολύτλας) som hon anser 

bäst beskriver Odysséen. Enligt henne är τλα-termerna i den djärva bemärkelsen ingen negativ 

mening, utan betecknar ansträngningen att genomgå något svårt för att uppnå det goda.36 Hon 

menar att Odysseus lidande, svårigheterna som han genomgår, vittnar om distansen till 

tragödernas och sofisternas Odysseus.  

Den negativa föreställningen om Odysseus var emellertid inte allenarådande. Enligt Montiglio 

föll ”rehabiliteringen” av Odysseus i händerna på sokratikerna och, förmodar hon, på Sokrates 

själv. Filosoferna fick upp ögonen för Odysseus på grund av att man tilltalades av de positiva 

kvalitéerna, såsom hans originella karaktär och tålamod.37  Montiglio fortsätter vidare med 

sokratikernas attraktion till Odysseus ”deceptive appearance”. Hon refererar till festen hos 

faiakanerna som exempel, där Odysseus öppet utmanas i en idrottsgren. Tyngd av sorg svarar 

Odysseus nekande och blir till följd smädad, varpå han ger svar på tal att ”ingen mänska har 

undfått av himlen skönhet och gott förstånd och vältalighet i förening” (Od. 8: 167–168). 

Odysseus missvisande yttre förenad med förmågan att skilja på intelligens och det fysiska, tror 

Montiglio var inspirerande för sokratikerna, som i Sokrates såg ett oskönt yttre men vars inre 

var full av visdom.38 I en känd passage i Gästabudet håller den sköne ynglingen Alkibiades i 

ett minst sagt stormigt ”hyllningstal” till Sokrates där han liknar honom vid silenerna, ett 

manligt väsen till hälften människa och till hälften bock, som framställdes i bildhuggarnas 

verkstäder. Bildstoderna kunde man öppna på mitten för att åskådliggöra gudabilderna i dem 

(215a7–b2). 

Sett från Montiglios tes rehabiliterades Odysseus från sitt negativa porträtt när man tolkade 

honom utifrån en sokratisk hållning och använde honom som tankemodell och sinnebild i 

                                                 
34 Montiglio, 2001, s. 8. 
35 Montiglio, 2001, s. 11. 
36 Montiglio, 2001, s. 11. 
37 Montiglio, 2001, s. 12. 
38 Montiglio, 2001, s. 13 
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filosofiska dialoger. I myten om Er – en dialog i Platons Staten där Sokrates diskuterar själens 

odödlighet med Glaukon – återger Er sin betraktelse av själarna i livet efter detta. Själarna står 

inför ett livsval som speglar deras karaktär i jordelivet. Agamemnon ”bytte till ett liv som örn” 

på grund av sina lidanden och sin bitterhet mot människosläktet (10: 620b). Aias, Telamons 

son, som stred i det trojanska kriget valde ett lejons liv för att ”undvika att bli människa eftersom 

den mindes beslutet” att Odysseus fick ärva Achilleus vapen efter dennes död (10: 620b). Aias 

blev vansinnig av vredesmod och begick självmord.39 Er lägger märke till Odysseus själ och 

beskriver hur den ”vid minnet av tidigare vedermödor” i jordelivet letade efter ett anspråkslöst 

(filosofiskt) liv som inte var intrasslad i världsliga distraktioner (10: 620c–d). Enligt Ers 

iakttagelse valde Odysseus detta liv med glädje – ett beslut baserat på sin självkännedom. Vi 

kan se hur Sokrates använde Odysseus och flera andra mytiska personligheter som 

tankemodeller och sinnebilder. 

Diskussionen om Odysseus fortgick också i andra skolor, däribland den nyplatonska som 

utvecklade en tolkning av Odysseus som, enligt Montiglio, fick stjärnstatus under 200-talet 

efter vår tideräkning. För nyplatonikerna, vars mystiska och metafysiska karaktär skilde sig från 

den mer inomvärldsligt inriktade filosofin hos epikuréerna, kynikerna, stoikerna och 

skeptikerna, stod Odysseus som symbol för den hemlängtande själen.40 Själens odyssé är uppåt, 

mot sitt egentliga ursprung, bort från det materiella ”havet”.41 Med det sagt innebar det inte att 

nyplatonikerna hade ensamrätt på Odysseus som den vise och tystlåtet uthärdande hjälten. 

Odysseus mångsidiga person försåg även de filosofiska skolorna med världslig inriktning med 

stöd till deras teser. I epikuréernas ögon förespråkade Odysseus den sinnliga njutningen.42 

                                                 
39 Aias och Odysseus tävlan om Achilleus vapen finns inte att läsa i Iliaden, utan antyds i Odysseus nedstigning till 
Hades där han möter Aias själ i Odysséen (11:543–64) och berättas utförligt i trettonde boken i Ovidius 
Metamorfoser (2015, Natur & Kultur: Stockholm, s. 309–320). Aias och Odysseus utgör varandras kontraster på 
mycket tydligt sätt i Metamorfoser. Kortfattat framställer Odysseus sig som förnuftig och eftertänksam under 
det trojanska kriget, något Aias anser är lögnaktighet och feghet (9–11, 63–9). Sig själv beskriver han som modig 
i kamp och överlägsen i börd, något som enligt honom borde ge honom rätten att ärva Achilleus vapen (11–2, 
21–31). Odysseus kritiserar modet som dumdristigt på grund av Aias brist på förstånd (361–69). Han menar också 
att om man följer arvsrätten, skulle arvet egentligen tillhöra Achilleus far och son (151–60). Odysseus ”vältalighet” 
– argumenten han framlägger för sina bedrifter och som avslutas med att Athena får äran för segern över Troja 
– vinner gehör hos åhörarna (375–83). Aias ”som stått ensam mot Hektor och Zeus och vapen och lågor nedslås 
… av sin egen förbittring” och dör för sitt eget svärd (384–92). Intelligensens seger över råstyrkan ser man också 
bland olympierna. Se skaldens sång om Hefaistos som med list fångar in sin otrogna maka, Afrodite, i säng med 
Ares (Od. 8: 266–366) och sammandrabbningen mellan Athena och Ares där den förra slår den andre i strid (Il. 
21: 385–434). 
40 Svante Nordin, 2017, Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 
4:e uppl., Studentlitteratur: Lund, s. 149. 
41 Montiglio, 2001, s. 14. 
42 Ibid.  
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Mycket mer hade kunnat redogöras för diskussionen om Odysseus hos olika traditioner genom 

tiden, men detta räcker för att påvisa mångfalden av tolkningsmöjligheter. 

 

Vårt behov av antiken 

Människans existentiella undran om sin hemhörighet och hur hon åtar sig vandringen att nå 

eller i största möjliga mån närma sig den, är i mina ögon en ständigt aktuell fråga. Den skulle 

kunna kategoriseras som ”transhistorisk”, en term som Marie Lindstedt Cronberg och Catharina 

Stenqvist, i inledningen till Förmoderna livshållningar, använder för att beskriva existentiella, 

moraliska och etiska grundfrågor som är gränsöverskridande i tiden.43 Grundfrågorna beskriver 

de som vår kontakt med det förflutna, som möjliggör kommunikation och dialog med det som 

varit. Men vad är det som gör något så antikt som de homeriska verken viktiga att det blivit 

ämne för föreliggande uppsats? I mitt försök att förklara det, lutar jag mig mot Eva Österberg 

vars argument för vårt behov av förr, går i linje med mina egna. I ”Den omoderna människan – 

ständigt i våra tankar” pläderar hon på slående sätt för nyttan av perioder i västerlandet, från 

antiken till upplysningstiden, som hon menar vanligen kategoriseras som icke-moderna i våra 

tankar. 

Enligt Österbergs hypotes är våra försök att förstå vår egen tid och det moderna samhället något 

vi gör i en avhängig relation till det förmoderna. Detta, menar hon, grundar sig i vårt sätt att 

skriva historia som är strukturerat i kontraster, faser och utveckling.44 Vi kan inte helt och hållet 

frigöra oss från föreställningar som den ”mörka medeltiden” eftersom den ligger inbyggd i 

polariseringen modernt-förmodernt. 45  Österberg förklarar att föreställningen ”ingår i vår 

repertoar av metaforer och begrepp för att ge emfas åt moderniseringen”.46 Genom det ser jag 

hur vi kan se oss själva tydligare i ljuset av det förflutna som utgör vår bakgrund och våra rötter, 

något som för den vilsne kanske kan leda till ökad hemkänsla i samtiden. För Österberg är 

bundenheten och vårt behov av föreställningar om det förgångna mer än identitetsskapande 

genom konstruktioner av kollektiva minnen. Historien är mer än ”underlag för prognoser inför 

framtiden” eller ett okomplicerat medel för att ”utfärda moraliserande förkastelsedomar över 

                                                 
43 Lindstedt Cronberg & Stenqvist, 2008, s. 8, not 2. 
44 Österberg, 2009, s. 20. 
45 För exempel på hur man i historien kontrasterat sin egen tid med en föregående, i syfte att framhäva den egna 
storheten, se kapitel 2 i Slaget om verkligheten, 2012, av Bengt Kristensson Uggla. 
46 Österberg, 2009, s. 23–24. 
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personer och händelser ur det förflutna”.47 Österbergs väsentligaste motivering för att förhålla 

sig till historien är av det kritiska, existentiella och etiskt problematiserande slaget: 

Genom att pendla på tidsaxeln får vi veta hur människor hanterat sina liv och sina val, i den 

allmänmänskliga, kulturella och samhälleliga belägenhet som de befann sig. Vi kan se vilka 

kollektiva och personliga beslut de tog och vad detta fick för konsekvenser, liksom hur de 

definierade rätt och fel, ansvar och kärlek och glädje.48 

Detta sätt att se på historien möjliggör det distanserade perspektivet på vår egen tid. Genom den 

långa tillbakablicken i historien kan vi, enligt Österberg, upptäcka att stora förändringar ofta 

varit långsamma och att beslut som i korttidsperspektiv framstått som kloka, på sikt varit 

förödande. Nyttan av pendlandet på tidsaxeln har således fördelen att det kan ”leda till en 

handlingsberedskap som grundas i mer realistiska uppfattningar om hur förändring går till”.49 

Kortfattat sagt kan vi förstå nutiden, kanske även ana framtiden, genom att studera historien i 

hela dess bredd och längd. Med detta uppstår problemet med generaliseringar, som Österberg 

också diskuterar. Som hon ser det behövs generaliseringar för att synliggöra karaktäristik och 

dominerande mönster i olika skeden i historien. Generaliseringen utgör kartan i vilken 

mångfalden manifesterar sig i olika kulturyttringar. Österberg landar i slutsatsen att vi behöver 

växla i perspektiven mellan det stora och det lilla, oavsett om det är förmodernt eller modernt. 

Hon skriver sammanfattningsvis så här: 

Omodernt, modernt och postmodernt är när allt kommer omkring bara flygfotografier av de 

gränslösa historiska landskapen. De kan hjälpa oss att veta åtminstone i vilken region vi landar. 

Men väl på marken måste vi se oss om efter de människor som levde just där. Vi får försöka 

kommunicera med dem och höra vad de själva säger. Det är inte uteslutet att vi blir förvånade – 

över det vi känner igen men också det vi inte känner igen.50  

Förmågan att känna igen för min tanke till mediehistorikern John Durham Peters, som i 

Speaking into the Air, redogör för Walter Benjamins teori om tiden, inte som ett kontinuum, 

utan som en samtidighet – motsvarande medeltidens nunc stans, det eviga nuet – som kan förena 

historiska epoker, deras berättelser och föreställningar, oavsett hur mycket som skiljer dem åt i 

tid och rum. Enligt Durham Peters har den romerska republiken och den franska revolutionen 

mer affinitet med varandra än åren 1788 och 1789, trots att de förra skils åt med ett tidsspann 

                                                 
47 Österberg, 2009, s. 24. 
48 Österberg, 2009, s. 24. 
49 Ibid. 
50 Österberg, 2009, s. 45. 
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på 2000 år. Nuet blir begripligt först när det är i linje med ett ”besläktat” förflutet ögonblick.51 

Samma idé kan appliceras på de existentiella frågorna som människan brottat med sedan 

antiken, så långt som vi kan spåra skriftliga källor på det. 

Det här rör sig alltså om en existentiell fråga om subjekt och identitet, något som kanske bäst 

förstås genom att vi skapar oss en inblick i människors föreställningar. Vad är då 

”föreställning”? Lindstedt Cronberg och Stenqvist förklarar ”föreställning” som människors 

syn på världen, verkligheten, människan, vadan och varthän. De menar vidare att föreställningar 

har sina rötter ”i livets olika existentiella förhållanden, i insikten om människans ändlighet, och 

därav resulterande grundfrågor som ger upphov till olika livshållningar”.52 De refererar till 

Platon och Aristoteles, som båda menade att filosofins början är ”undran”. Lindstedt Cronberg 

och Stenqvist använder också ”förundran” som beteckning för frågorna kring det mysteriösa 

varat: 

Undran och förundran är grundläggande i våra liv och ofrånkomliga drivkrafter som gör att vi ställer 

frågor, finner tentativa svar och bygger upp mer eller mindre provisoriska livssyner och 

livshållningar. Nya tider ställer nya frågor utifrån nya och förändrade perspektiv, men de 

existentiella grundfrågorna, menar vi, är konstanta och transhistoriska. Det är just eftersom 

grundfrågorna är konstanta som vi förstår varandra och kan samtala över tidens och kulturens 

gränser.53 

I ljuset av Lindstedt Cronberg och Stenqvists hållning till grundfrågorna vi har till livet, 

kontrasterar antikens mytiska och filosofiska föreställningar om den ordnade själen och 

släktskapet den har till det gudomliga, på ett mycket intressant sätt mot vår postmoderna samtid 

som kännetecknas av subjektets upplösning, det fragmentariska och flyktiga. I The Order of 

Things resonerar Michel Foucault sig fram till att subjektets död går hand i hand med det 

dramatiska förkunnandet att Gud är död. Foucault tycks mena att om den tidigare diskursen – 

grovt indelat i antiken, medeltiden och renässansen – innehållit gudomliga, vertikala ideal har 

den moderna epistemologin under 1700-talet skapat en mer ”objektiv” diskurs. Grunden till 

kunskapen om människan och oss själva, hur vi avbildar henne och oss själva i språket, skiftade 

enligt Foucault till det empiriska, det vi ser och kan experimentera fram. Han betonar speciellt 

språket: 

                                                 
51 John Durham Peters, 2000, Speaking into the Air: A History of The Idea of Communication, The University of 
Chicago Press: Chicago/London, s. 3. 
52 Lindstedt Cronberg & Stenqvist, 2008, s. 8. 
53 Ibid. 
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Ought we not rather give up thinking of man … as closely as possible in correlation with our 

concern with language? … Man had been a figure occurring between two modes of language; or, 

rather, he was constituted only when language, having been situated within representation and, as 

it were, dissolved in it, freed itself from that situation at the cost of its own fragmentation: man 

composed his own figure in the interstices of that fragmented language.54 

Foucault kommer fram till slutsatsen att begreppet ”människa” är en sen uppfinning som 

sannolikt ”would be erased, like a face drawn in sand at the edge of the sea”.55 Påståendet är 

nog så radikalt men från ett idéhistoriskt, komparativt perspektiv kan vi förstå vår samtid i det 

stora narrativet. Men vi förstår mer än så, nämligen vår egen enskildas plats. 

För att knyta ihop min plädering för idéhistoriskt inriktade antikstudier lutar jag mig också mot 

konstvetaren Salvatore Settis. I The Future of the ’Classical’ diskuterar han meningen och 

relevansen med studier i det ”klassiska” (antika Grekland och Rom). Settis redogörelse för 

det ”klassiska” genom antiken fram till vår egen samtid, påvisar dess ständiga återkomst – en 

kontinuerlig cykel av ”död” och ”pånyttfödelse” – i den europeiska kulturhistorien.” Filologen 

Ernst Howald har kallat det för ”rytmisk form”.56 Enligt Settis är det ”klassiska” ett statiskt 

koncept som betecknar en historisk period som definitionsmässigt är över, men som genom 

nostalgins och upprepningens dynamik får mening. Han understryker att det samtidigt finns en 

drivkraft att gå bortom och överträffa det ”klassiska”.57  

Settis tar den västerländska kulturens syn på gamla ruiner som ett förträffligt exempel på 

förkroppsligande av diskontinuitet och kontinuitet, natur och kultur, den mänskliga historiens 

närvaro och frånvaro i sitt varande.58 Det sker med andra ord växelspel och dialog mellan nuet 

och det ”klassiska”. Distansen till det förflutna, skriver Settis med referens till Claude Lévi-

Strauss, möjliggör ”the technique of defamiliarization”.59 Vi kan betrakta det främmande, men 

samtidigt bekanta, med nya ögon och på det sättet skapa något nytt.60 Denna tvåfaldiga natur 

av främmande och familjärt har odlat öppenhet för studier av ”andra” kulturer: 

In Lévi-Strauss’s version, however, the rediscovery of the (Graeco-Roman) ‘classical’ is not 

associated with a stable system of Western values to be contrasted with those of ‘others’; quite the 

                                                 
54 Michel Foucault, 1994, The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, Vintage Books/Random 
House, Inc.: New York:  s. 386. 
55 Foucault, 1993, s. 387. 
56 Settis, 2006, s. 91. 
57 Settis, 2006, s. 16. 
58 Settis, 2006, s. 79–81. 
59 Settis, 2006, s. 104. 
60 Settis, 2006, s. 97. 
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contrary, it is inserted in a series of discoveries of ‘other’ cultures in a crescendo that starts with 

the ‘classical’ but needs to expand to all civilizations. According to this interpretation, the 

distinguishing feature of the Western cultural tradition is the transition from the study of the classics 

as a technique for defamiliarization to the study … of ‘other’ civilizations and therefore 

anthropology. Because it returns generation after generation with a mixture of similarities and 

diversities, the ‘classical’ is increasingly bound with elements taken from other cultural traditions. 

Every time new meanings are given to the ‘classical’, it is revitalized by its increasing 

‘inclusiveness’, and this will continue in the future.61 

Värdet i att studera det grekiskt-romerskt ”klassiska” är, enligt Settis, i det kontinuerliga 

växelspelet mellan det bekanta som vi kan identifiera oss med och det annorlunda och 

främmande. Han sammanfattar vidare att man inte kommer ifrån studier i det ”klassiska” om 

man vill förstå västerländsk kultur, som ju står i ständig dialog med det ”klassiska”. Förutom 

komparativa studier mellan då och nu, främjas också studier av andra kulturer.62 Antiken är 

således en mycket levande och givande samtalspartner som kan ha något att säga om vår samtid 

och framtiden. 

II. Den homeriska världen 

Två epos – en värld 

I sin artikel ”Divine Justice and Cosmic Order in Early Greek Epic” redogör klassicisten 

William Allan för den, enligt honom, homeriska forskningens mest dominerande syn på Iliaden 

och Odysséen.63 Den utgår från att det sker en förändring av moral och värden i eposen. Där 

gudarna i Iliaden är ointresserade av att skipa rättvisa och styrs av passion och irrationalitet, är 

de i Odysséen istället måna om rättfärdigt och moraliskt uppförande hos människorna. Denna 

dikotomi är enligt Allan bristande och menar att eposen är mer samstämda vad gäller etik, 

gudomlig rättvisa och teologi än man tror. I hans mening avslöjar en noggrann analys att båda 

verken har en gemensam och konsekvent form av gudomlig rättvisa, som på simultant vis 

ordnar och styr den homeriska världen av det kosmiska och personliga. Allan förklarar: 

[C]osmic in that it embraces divine as well as human society and is connected to the maintenance 

of order on both levels; personal (and therefore volatile) in that it is intended to control individual 

                                                 
61 Settis, 2006, s. 105. 
62 Settis, 2206, s. 105, 110. 
63 Stycket bygger på Allan, 2006, s. 2–3. 
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conduct and self-interest (whether of gods or humans) and depends for its ultimate sanction of the 

personal authority of Zeus himself.64 

Ett annat sätt att beskriva det kosmiska och personliga på, är att världsalltet hålls upp av en evig 

och kanske orubblig kraft, en kärna som både gudar och människor har ett avhängigt band till. 

Det inte sällan konfliktfyllda som utspelar sig i gudarnas och människornas relationer till 

varandra, styrs och hålls sålunda samman efter den kosmiska lagen, vilken Zeus har full 

auktoritet över. 

Allan resonerar vidare i det gudomliga rättsskipandet genom att lyfta fram Paris bortrövande 

av Helena som hennes make Menelaos förkastar i ett uttalande: 

Kränkning av värsta slag, har ni redan gett oss ett prov på, 

den gång ni skymfade mig, ni usla hundar, och aldrig 

fruktade ni för dundraren Zeus och hans hämnande vrede, 

gästbeskyddarens, han som snart lägger Ilion öde! 

Ja, min ärbara maka och mängder av egendom stal ni 

och förde hänsynslöst bort, sen hon gästfritt tagit emot er!  (Il. 13: 622–627) 

I talet framgår föreställningen om Zeus som lagordnare och rättskipare, men vad har 

kränkningen att göra med Zeus? Allan understryker den heliga eden som Priamos, trojanernas 

ledare, svär vid efter att Paris utmanat Menelaos på duell och gett löftet om att segraren får ta 

hem Helena (Il. 3:105–107, 86–93). Eden svors inte enbart mellan trojanerna och achaierna, 

utan följdes upp av en offerritual tillägnad Zeus, där Zeus förväntas straffa de ”som dristar sig 

först att kränka fördraget” (Il. 3: 298–301). Trots det heliga löftet och den överenskomna 

vapenvilan försöker trojanen Pandaros, övertalad av den gudinnan Athena i mänsklig gestalt, 

vars handling fick samtycke av Zeus (!), att döda Menelaos (Il. 4: 92–104). Sveket undgår ingen 

och Agamemnon talar om Trojas annalkande undergång och åkallar Zeus (Il. 4: 155–168).65 

Allan noterar ironin i åtskillnaden mellan achaiernas perspektiv och publikens, som har insyn i 

olympiernas värld och känner till att eden bröts på Zeus medgivande. 66  Denna till synes 

irrationella handling förklarar Allan genom att peka på avsikten som ligger bortom det som 

utspelar sig i nuet, såsom Heras och Athenas förgrymmelse över Paris dom, nämligen den 

kosmiska ordningen som också är Zeus ansvar att upprätthålla:  

                                                 
64 Allan, 2006, s. 3. 
65 Det bör noteras att Zeus inte ville höra bönen (Il. 3: 302). 
66 Stycket bygger på Allan, 2006, s. 4. 
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… the wider narrative indicates that he approves of Troy’s fall, both because of the Trojans’ errors 

and because it is part of a larger cosmic order which is his to enforce. Thus Hera and Athena’s 

personal hatred of Troy operates within a larger moral framework that extends throughout the 

narrative and universe it creates.67 

För att ytterligare befästa den kosmiska ordningens grundbetydelse i Iliaden, hänvisar Allan till 

stunderna Zeus överväger att skona Hektor och sin son Sarpedon från sina tragiska öden (Il. 16: 

433–438, 168–176). Vid båda tillfällena blir Zeus varnad för det kaos som ett sådant beslut 

skulle innebära för gudarna. Allan menar att dessa scener lyfter fram Zeus möjlighet till att 

ändra händelsens gång, men att han ändå väljer att inte göra det ”because it would destroy an 

order of which he not only approves, but of which he is both the ultimate guarantor and main 

beneficiary”.68 Om Zeus hade motsatt sig ödet skulle det, med andra ord, betyda att han strider 

mot den kosmiska ordningen som han själv inrättat. Denna ordning med sina religiösa sätt och 

sociala värden fortsätter, enligt Allan, i Odysséen – eposet som man vanligtvis anser är ”a tale 

of clear-cut crime and punishment” och där gudarnas förändrade attityder odlar en ”renare” 

uppfattning om gud.69 Uppfattningen verkar till stor del bero på Zeus öppningstal – verkets 

locus classicus som studerats flitigt – som sätter tonen för berättelsen.70 Allan är kritisk mot 

åtskillnaden som forskare gör när man underskattar moralens betydelse i Iliaden och istället 

överskattar och förenklar den i Odysséen. 

För Allan är substansen, där man utforskar problemen som finns inneboende i föreställningen 

om gudomlig rätt genom verkens porträtt av gudarna och deras intresse för det rättfärdiga 

levnadssättet, densamma i både Odysséen och Iliaden. Det som varierar är den etiska tonen och 

temana.71 Typiskt för gudarna i båda verken är deras rivalitet och vrede, menar Allan och lyfter 

fram Athena och Poseidon som exempel från Odysséen. Vid en måltid i Olympen där alla gudar 

samlats förutom Poseidon, vädjar Athena till Zeus om att låta Odysseus fortsätta sin hemfärd 

till Ithaka (Od. 1: 45–62). Allan uppmärksammar att Athenas vädjan görs i Poseidons frånvaro, 

                                                 
67 Allan, 2006, s. 4. 
68 Allan, 2006, s. 8. 
69 Allan, 2006, s. 15. 
70 Den engelska översättningen som Allan använder är enligt min iakttagelse snarlik den svenska av Ingvar 
Björkeson. Raderna 1: 32–35 på engelska ser ut på det här sättet: ”Oh, how these mortals blame the gods! They 
say their troubles come from us, and yet they too themselves, through their own reckless acts, have sorrows 
beyond their destined share, as does Aegisthus”. Björkesons översättning: ”Tänk att de dödliga jämt skall skylla 
allting på gudar! Allt ont, säger de, kommer från oss, fast de själva med illdåd ådrar sig lidanden, mer än vad ödet 
utlottat dem”. Raderna motsvarar 1: 32–34. I not 73 (s. 16) noterar Allan att forskare och översättare försummar 
vikten i det grekiska ordet καὶ i rad 33 [ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ᾽ ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ]. Enligt Allan har καὶ den 
avgörande betydelsen i hur meningen uppfattas. Med καὶ blir det att ”they suffer because of their own 
wickedness” med betoningen “in addition to the troubles sent by us” [författarens kursivering]. 
71 Allan, 2006, s. 16. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29c&la=greek&can=e%29c0&prior=ai)tio/wntai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28me%2Fwn&la=greek&can=h%28me%2Fwn0&prior=e)c
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%2Fr&la=greek&can=ga%2Fr0&prior=h(me/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fasi&la=greek&can=fasi0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ka%2Fk%27&la=greek&can=ka%2Fk%270&prior=fasi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Fmmenai&la=greek&can=e%29%2Fmmenai0&prior=ka/k%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%28&la=greek&can=oi%284&prior=e)/mmenai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=oi(
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29toi%5C&la=greek&can=au%29toi%5C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=de/
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då han är den enda av gudarna som ”är tänd av ett våldsamt, osläckligt hat” för kyklopen 

Polyfemos skull, som Odysseus förblindade (Od. 1: 68–70). Han blir desto argare när han inser 

att olympierna tagit ett nytt beslut gällande Odysseus (Od. 5: 282–287). Mönstret för Athenas 

planer och handlingar, där hon ser till att vinna gehör hos Zeus och det gudomliga sällskapet i 

stort innan hon agerar, är konsekvent från Iliaden. Som man kan se, menar Allan, måste Athenas 

planer ”operate within divine society whose rivalries and hierarchies produce not only tensions 

but also a structure of authority”.72  

Allan hämtar ett annat exempel på att eposen delar samma föreställningar om gudarnas 

bestraffningar. I den trettonde sången får Poseidon bifall av Zeus att straffa sitt eget folk, 

faiakerna, för att de hjälper Odysseus på sin hemfärd (128–145). Straffet kan tyckas orimligt, 

speciellt efter att Zeus visat sympati för Odysseus i Athenas vädjan. Allans förklarar Zeus bifall 

med upprätthållandet av den gudomliga ordningen: 

Zeus recognizes that the other gods have spheres where their authority is paramount, so that his 

role is to maintain a balance between them. This principle of divine non-interference, combined 

with Zeus’s role as ultimate guarantor of order, is part of a theological pattern that runs throughout 

Greek epic.73 

Det som kan uppfattas som moraliska skillnader mellan Iliaden och Odysséen har således grund 

i den kosmiska ordningen. Världarna är inte så olika som de yttre faktorerna kan ge intryck av. 

 

Förändring mellan eposen 

Där Allan pläderar för den homeriska väldens likheter i båda eposen – mot bakgrund av den 

vanligare uppfattningen att det finns en väsentlig skillnad mellan dem – hör Wolfgang 

Kullmann till forskarna som lägger tonvikten på eposens olikheter. I sin artikel ”Gods and Men 

in the Iliad and the Odyssey” beskriver Kullmann de olika sätten som verken framställer 

relationen mellan gudar och människor.74 Han iakttar verkens gemensamma sätt att framställa 

gudarnas ingripanden i människornas handlingar. Ett vanligt mönster för gudarnas 

manifestationer är en för människan fattbar och bekant form. Ett redan bekant exempel från 

Iliaden är Athena som under mänsklig gestalt dök upp hos trojanerna för att uppmana Pandaros 

                                                 
72 Allan, 2006, s. 17. 
73 Allan, 2006, s. 19–20. 
74 Stycket bygger på Wolfgang Kullmann, 1985, ”Gods and Men in the Iliad and the Odyssey”, i Harvard Studies 
in Classical Philology, Vol. 89, s. 3. 
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till handling mot Menelaos. I Odysséen uppenbarar hon sig på samma sätt – såsom Mentor inför 

Odysseus son Telemachos – men ibland också i sin egen skepnad inför Odysseus. 

Det som skiljer eposen åt, enligt Kullmann, är hur Iliaden tolkar världen utifrån gudarnas 

passioner, som bestämmer och har verkningar på människornas öden. Paris dom som blev 

starten för konflikt mellan Hera, Athena och Afrodite – och Heras och Athenas hat mot Paris 

och Troja – är ett sådant exempel.75 Kullmann beskriver vidare hur gudarnas känslobaserade 

beslut och handlingar i Iliaden utgör en rationell förklaring för människornas lidanden. Med 

andra ord kan människor inte göra annat än finna sig i sina förutbestämda öden. I Odysséen är 

det annorlunda, något som Kullmann menar att man kan avläsa i gudarnas rådslag i första 

sången: 

We witness a speech of Zeus which is not directly related to the main plot of the Odyssey. Taking 

the fate of Aegisthus, the adulterer, as an example, Zeus, in a kind of cabinet meeting of the gods, 

expounds the principles of his rule over the world. Aegisthus had been warned by Hermes not to 

kill Agamemnon and marry Clytaemnestra. He did not abide by this warning and, accordingly, 

suffered retribution from the hands of Orestes.76 

Sammanfattat betyder det att gudarna inte längre är orsaken till människans tragik, istället är 

det hon själv som är ansvarig för olyckorna utöver det som ödet tilldelat henne. Med denna 

förflyttning i ansvar framhäver Kullmann att gudarna garanterar ”poetic justice” – dygdens 

triumf över det orättfärdiga – när de råder människor från att begå dårskap.77 Kullmann noterar 

att det religiösa systemet i Odyssén huvudsakligen inte ger en omfattande förklaring till 

människans tragiska livsmönster såsom det gör i Iliaden. Den ger istället något som liknar en 

metafysisk grund för rättvisa, vilket medför i att världsbilden skiljer sig från Iliadens.78  

Kullmann understryker också skillnaderna i synen på det gudomliga ingripandet. Där hjältarna 

i Iliaden accepterar gudarnas handlingar som något ödesbestämt och oundvikligt, reflekterar 

och spekulerar man mycket över gudarnas uppförande i Odysséen. Kullmann hänvisar till 

Helenas möte med Afrodite i Iliaden som ett karaktäristiskt exempel på den icke-ifrågasättande 

inställning som man har till gudarna i berättelsen.79 Scenen Kullmann refererar till berättar hur 

Afrodite genom hot tvingar Helena att återvända till Paris gemak när Helena förebrår Afrodite 

för skammen hon blir utsatt för av att ofrivilligt vara med Paris (Il. 3:385 ff.). För Helena är 

                                                 
75 Kullmann, 1985, s. 3. Jämför med Odysseus svar till Kalypso i frågan om fysiskt behag (Od. 5:211–213). 
76 Kullmann, 1985, s. 5. 
77 Ibid. 
78 Kullmann, 1985, s. 6–7. 
79 Kullmann, 1985, s. 8. 
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Afrodites ”försåtliga planer” källan till hennes lidande (Il. 3:405). Om Iliaden i stort skriver 

Kullman att ”the plot of the Iliad is dominated by the idea that the gods are also responsible for 

all evil and irrational events in the world” [författarens kursivering].80 

Till skillnad från Iliadens resignerade karaktärer framstår Odysseus som annorlunda i hur han 

på ett positivt sätt lever upp till principen att människan är ansvarig för sina handlingar. 

Kullmann noterar hur Odysseus färdkamrater och Penelopes friare omkommer en efter en, på 

grund av deras kränkande handlingar, trots upprepade varningar. Odysseus försiktighet och 

goda omdöme hjälper honom att ta sig igenom varje situation han hamnar i, menar Kullmann 

och illustrerar Odysseus karaktär med en scen från femte sången.81 Frisläppt från Kalypso och 

på sin flotte ute i havet, möter Odysseus Poseidons vrede som slår mast och segel i bitar. I nöden 

dyker gudinnan Leukothéa upp från havsdjupen och råder Odysseus att lämna flotten. Till hjälp 

får han hennes slöja som livväst. Odysseus tvekar och håller rådslag med sig själv. Han försöker 

klara sig på flotten med sina egna krafter så gott han förmår, men inser till slut att det inte går 

och mottar Leukothéas hjälp (Od. 5: 333–375). Kullmann understryker att Odysseus reaktioner 

är annorlunda jämfört med hjältarnas i Iliaden: 

He does not think of immediately seizing the opportunity. He is, on the contrary, very reluctant and 

declares his intention to stay on the raft as long as he can manage. He expresses his wish to rely on 

his own human technology as long as possible and says that putting one’s trust in god is only 

sensible when technology and one’s own skill do not help anymore and it is no longer possible to 

“make plans” (προνοῆσαι).82 

I Odysseus autonoma sätt att vara i tanke och handling, framhäver Kullmann således den 

förändrade föreställningen om gudarna i Odysséen.  

 

III. Tolkningar 

Det prövade livet 

I min närläsning av Odysséen fann jag kontrasterna mellan det prövade och oprövade livet som 

särskilt intressanta att tolka från det eriksonska perspektivet. Under gästabudet till Odysseus 

                                                 
80 Kullmann, 1985, s. 10. 
81 Kullmann, 1985, s. 11. 
82 Ibid. 
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ära i faiakernas rike, utmanas Odysseus av Laodamas, Alkinoos son, till att delta i 

idrottstävlingarna som hölls efter måltiden. Odysseus nekar till deltagandet med anledningen 

att hemfärden upptar hans tankar. Euryalos, en av idrottarna som ”i växt och gestalt som var 

skönast av alla faiaker”, smädar Odysseus inför alla med att beskriva honom som ”en kapten 

med krämarbesättning, ängslig för lasten och jämt på utkik efter returfrakt, lockad av snabb 

profit” (Od. 8: 117, 162–4). Förolämpningen retar gallfeber på Odysseus som besvarar Euryalos 

med att konstatera hur människan inte tilldelas fysisk skönhet och gott förstånd i förening av 

gudarna (Od. 8: 167–8).  

Den påfallande kontrasten mellan Odysseus och faiakerna, menar jag, ligger i idén om det 

prövade-oprövade livet. Odysseus betonar ofta svårigheterna han genomgick strax efter det 

trojanska kriget och lidandet han utstår i sin längtan tillbaka till Ithaka. I kontrast mot Odysseus 

som är hårt prövad av krig och drabbad av Poseidons vrede, framstår faiakernas trygga tillvaro 

och konfliktlösa levnadsätt som paradisiskt. ”Oss älskar himmelens gudar”, påminner kung 

Alkinoos och drottning Aretes dotter Nausikaa sina pigor, som blir uppskrämda av Odysseus 

härjade gestalt när han ger sig tillkänna på Skería (Od. 6: 203). Gudarna har inte låtit någon 

människa med ont uppsåt hamna på faiakernas kust, menar hon. Vi får också veta att faiakerna 

bor fjärran från allt och är utan kontakter med andra folk (Od. 6: 204–5). Vidare beskrivningar 

av ön och invånarna, såsom de frodiga fruktträdgårdarna vars frukter aldrig blir förstörda och 

de skickliga hantverkarna som kan göra de mest avancerade utsmyckningar, talar ytterligare 

om faiakernas väl förspända liv (Od. 7: 103 ff.). 

I ljuset av faiakernas paradisliknande samhällstillstånd blir Nortwicks tolkning av Odysseus 

som främlingen som bringar förändring en slående kontrast. Med olika exempel från grekisk 

epik och dramatisk litteratur (Iliaden, Backanterna, Oedipus Rex m.fl.) beskriver Nortwick 

främlingens ankomst till en ”tightly knit social group” – som genom sin närvaro påverkar andras 

liv – som ett vanligt förekommande berättelsemönster under antiken. Nortwick framhåller att 

elementen i ”främlingens ankomst” också finns närvarande i den moderna litteraturen och 

konsten, men att de var särskilt fängslande för antikens greker.83 Han menar att xenofobin84 var 

vanlig i de grekiska städerna, men att det samtidigt fanns en nyfikenhet på det nya som 

                                                 
83 Stycket bygger på Nortwick, 2009, s. 46–47. 
84 Jag ställer mig kritisk till Nortwicks ordval ”xenofobi” på grund av ordets negativa laddning. Med tanke på 
grekernas kombination av nyfikenhet och självmedvetenhet vore en neutralare beskrivning av inställningen till 
främlingar att föredra, till exempelvis att man gjorde åtskillnad på greker och icke-greker. Se βάρβαρος: icke-
grekisk, utländsk (Liddell & Scott). 
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karaktäriserade det grekiska intellektuella livet. 85  Linnér som redogör för de östliga 

influenserna i de grekiska myterna i inledningen till Theogonin och Verk och dagar, framhäver 

forntidens greker som öppna för vad som hände i andra länders kulturer. Grekerna vidgade 

gärna sina horisonter, både geografiskt och kulturellt, men ”gav sin egen snillrika särart åt allt 

de tog till sig utifrån”.86 Det fanns således ett stort intresse för främlingar och effekten de hade 

på ett samhälle vars grundpelare vilade på släktskap, något Nortwick menar tycks reflektera i 

Odysséen. 

Nortwicks aspekt på Odysseus som främling är intressant i hur Odysseus, i sin egen 

transformation från skrytsam (se mötet med Polyfemos) till eftertänksam, själv är en 

förändringens agent. Detta blir tydligt i Nortwicks iakttagelse av miljöerna som Odysseus 

hamnar i. Gemensamt för dem är förändringens frånvaro. Sitt ociviliserade manér till trots lever 

Polyfemos efter rutinen att dagligen valla och mjölka sina får. Helios boskap är alltid sju till 

antalet av varje sort. Öarna som bebos av Kalypso och Kirke kännetecknas av natur, 

fruktsamhet och evigt överflöd. Faiakernas samhälle är, med Nortwicks ord, ”överciviliserat” 

– ett folk som varken slåss i krig eller idkar handel med andra kulturer.87 Dessa stillsamma 

mikromiljöer bär i sig på mycket liten, om någon, potential för den aktiva rörelse som ska till 

för att betydande förändringar ska ske. För Odysseus, som enligt Nortwick definierar sig själv 

genom mötena med hotfulla krafter, blir det harmoniska ingen optimal plats att befinna sig på.88 

Odysseus vars identitet skapas och formas i de dödligas föränderliga värld – makrosfären, 

världen som man delar med andra – hamnar i djup nedstämdhet hos Kalypso. Odysseus sju års 

långa och ofrivilliga uppehåll hos Kalypso beskriver Brann på följande sätt: 

He seems to be in a deep depression, weeping every day on the rocks by the sea. His endurance 

undermined by inaction, he doesn’t know how to extract himself; Odysseus of many devices has 

no designs or devices left, and energy and ingenuity fail together, as will happen to people intensely 

active in the inner and outer realm at once.89 

                                                 
85 Apostlagärningarna 17 :16–32 som skildrar Paulus vistelse i Athen vittnar om athenarna och främlingarna som 
bodde i staden som både nyfikna och undrande. 
86 Hesiodos, 2003, s. 11. 
87 Nortwick, 2009, s. 29. Nortwick uppmärksammar Homeros beskrivning av Polyfemos ordnade och isolerade 
minikosmos som väldigt likt det harmoniska Skería (2009, s. 51, 52–53). Där Nortwick ser likheterna, lyfter Jenny 
Strauss Clay (1983, The Wrath of Athena: Gods and Men in the Odyssey, Rowman & Littlefield Publishers, Inc.: 
Lanham, s. 117) bland annat fram Polyfemos brist på gästvänlighet och hans ointresse för det oväntade besöket. 
I jämförelse med faiakernas och grekernas gästvänliga seder (Nestor i Pylos, Menelaos i Sparta m.fl.) ter sig 
Polyfemos ociviliserad. 
88 Nortwick, 2009, s. 29. 
89 Brann, 2002, s. 215. 



24 

 

Mot den bakgrunden kanske vi kan förstå varför Odysseus nekar till Kalypsos lockande att göra 

honom odödlig. Nortwick skriver:  

He explicitly rejects immortality, the implication being that it represents for him oblivion, a milieu 

within which he might as well be dead because he cannot win kleos [ryktbarhet, ära] while 

stranded—however luxuriously—within Calypso’s world. This version of Odysseus understands 

himself according to what we call an existential perspective. That is, in order to exist, he must 

express his identity through action in the world, creating himself through that action…90 

Odysseus är sammanfattningsvis en man med självkännedom. Han vet att han har sin nostos, 

hemhörighet bland dödliga människor, existentiellt, socialt och geografiskt. Den långa 

hemfärden gör honom desto mer medveten om det. Vid tiden han sköljs upp på Ogyias kust, 

Kalypsos ö, har han också förvärvat lärdomar av svårigheterna som han genomgått – något som 

gjort honom mer eftertänksam i ord och handlingar än vad han kanske var vid Troja. I frågan 

om varför Odysseus avvisade Kalypsos erbjudande, förklarar kynikern Antisthenes, enligt 

Montglio, med att Odysseus visste att gudinnan ljög. I Antisthenes ögon är Odysseus klok nog 

att veta att kärlekskranka ofta lovar omöjliga ting, för Kalypso ”would not have been able to do 

this [make him immortal] without Zeus”.91 Antisthenes tolkning av Odysseus kunskap eller 

misstanke menar Montiglio har stöd i raden (Od. 7: 258) där Odysseus säger: ”Hjärtat här i mitt 

bröst förmådde hon dock inte kuva”. Raderna (Od. 5: 171–179) är i min mening också utmärkta 

exempel på Odysseus misstänksamhet. Kalypso som till sin förtret mottagit Hermes besked om 

att Odysseus måste frisläppas, delger nyheten till Odysseus. Odysseus reagerar med en rysning 

av oro och yttrar sin misstanke att hon egentligen har fördärv i beredskap för honom. Kalypso 

har lyckligtvis ingen baktanke och svär en ed på det.92 

Odysseus är dock inte mindre avslappnad i Kalypsos sällskap efter eden. Över matbordet kan 

gudinnan inte låta bli att skryta om sitt fysiska behag för Odysseus, som under sina sju år på ön 

dagligen längtat efter att återse Penelope. Odysseus som efter Polyfemos-incidenten lärt sig 

läxan att vara respektfull istället för stöddig och förolämpande, svarar genomtänkt och aktsamt 

för att inte väcka Kalypsos vrede: 

Vredgas nu inte, jag ber dig, vördnadsvärda gudinna! 

Visst vet jag mycket väl att den kloka Penelope inte 

                                                 
90 Nortwick, 2009, s. 39. 
91 Montiglio, 2011, s. 34, not 67 på s. 167. 
92 Både Nortwick (2009, s. 15–16) och Thornton (2014, s. 16–17) noterar Kalypsos namn som betyder ”att dölja” 
av verbet κᾶλύπτω. 
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tål att förliknas med dig vad gäller figur eller skönhet; 

död och åldrande vet du ej av, och hon är förgänglig. (Od. 5: 215–218) 

Odysseus visar således prov på att vara mer finslipad och stabil till sin karaktär efter strapatserna 

på havet. Med Eriksons ord skulle den mognare Odysseus beskrivas som sammanhållen, en 

person som uppträder mer omdömesfullt och handlingskraftigt.93 Han har blivit sitt bättre jag – 

mer sig själv. De direkt livshotande hindren som Polyfemos, jättarna och sirenerna innebar 

lärdomar – lärdom genom lyckad krishantering som stärker det egna jaget. Odysseus blir till i 

möten med främmande och som vi sett är också han främling för andra. Gungningen han sätter 

igång hos de han möter medför ofta lidande, oordning och ibland också död. Hos 

de ”överciviliserade” faiakerna förefaller rubbningen vara olycksbådande när de i sin 

gästvänlighet och hjälpsamhet mot Odysseus blir utsatta för Poseidons vrede. 94  Men om 

missämja för med sig lärdom och vishet – förutsatt att man övervinner krisen – kan olyckan, 

som Odysseus indirekt utsätter faiakerna för, betyda att han bryter stagnationen som det 

paradisliknande innebär.  

Ett nedslag i Odysseus namn understryker honom som förändringens agent ytterligare men 

också hans karaktär i stort. Av raderna 406–9 i nittonde sången i Odysséen får läsaren veta att 

morfadern Autolykos namngav Odysseus:  

Hör mitt förslag på ett namn ni kan ge honom, du och din make!  

Jag råkar vara en man som är för snar till vrede och hatad  

både av kvinnor och män på jorden som livnär oss alla.  

Därför vill jag att pojkens namn skall vara Odyssevs.  

Namngivningen med sin negativa betydelse är förbryllande och etymologin har länge varit 

föremål för debatt. Vad man kan anta utifrån raderna är att Ὀδυσσεύς (Odysseus) kan ha sina 

rötter i olika presensformer av ”to be wroth against, to hate another”.95 Autolykos beskriver sig 

med ὀδυσσάμενος, odyssamenos. Förutom namnets oklara ursprung lyfter man vanligtvis också 

frågan om den antyder aktiv eller passiv vrede och hat, något W. B. Stanford gör i sin artikel 

om Odysseus etymologi. Frågan är intressant att begrunda utifrån aspekten av Odysseus bland 

                                                 
93 Erikson, 1995, s. 229. 
94 På Zeus inrådan förstenar Poseidon skeppet som faiakerna använder till att föra Odysseus till Ithaka och 
isolerar ön med berg (Od. 13: 153–64). 
95 W. B. Stanford listar ὀδύσομαι, ὀδύσσομαι, ὀδύζομαι, ὀδυίομαι, ὀδύομαι i artikeln ”The Homeric Etymology 
of the Name Odysseus” (1952 i Classical Philology, Vol. 47, No 4, s. 209). “To be wroth against, to hate another” 
är översättningen på ὀδύσσομαι (Liddell & Scott). 
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främmande folk och väsen. I Stanfords genomgång av olika etymologiska tolkningar 

sammanfattar han tre betydelser utifrån ὀδύομαι:  

It could indicate a man who showed an unusual degree of irascibility or hatred in himself, or a man 

who caused an unusual degree of hatred or anger in others, or a man who suffered from an unusual 

degree of hatred or anger in others” [författarens kursivering].96 

Stanford lutar åt den sista tolkningen av Odysseus som lidande.97 Det råder ingen tvekan om att 

Odysseus utstår mycket på sin irrfärd, men som jag försökt påvisa med Nortwick är Odysseus 

själv en förändringens agent. Han är inte enbart mottagaren för vrede, utan är också aktiv i att 

väcka den hos andra, såsom Poseidon, vilket skapar konflikter. Odysseus verkar medveten om 

det när han berättar om plågorna han tillfogat andra på sin hemresa för Penelope (Od. 23: 306–

7).  

 

Odysseus och Achilleus 

Odysseus och Achilleus är diametralt olika men de existerar i samma värld där varje människa 

utdelas sin lott med tydliga gränser för vad hon inte får överskrida, samtidigt som hennes frihet 

och värdighet står att finna i hur hon hanterar lidandet. För att inte ådra sig mer lidanden än vad 

ödet utlottat åt henne måste hon lära sig att lägga band på sitt övermod, hybris, som ofta – om 

inte alltid – är orsaken till både människors och gudarnas vrede. Odysseus får Poseidon att 

ilskna när han i högmod röjer sin sanna identitet för Polyfemos och fortsätter gäcka kyklopen, 

trots besättningens protester (Od. 473–525). I Iliaden löper det en kedja av högmodskatastrofer 

som börjar med Agamemnons skymf mot Apollon i sin vägran att återlämna Chryseis till hennes 

far, en Apollonpräst (9–32). Som straff skickar Apollon pesten över den grekiska hären. 

Achilleus blir själv drabbad av Agamemnons högmod, blir vred och vägrar delta i striderna. 

Hans ilska och vetskapen om att Agamemnon behöver honom för att vinna kriget, gör honom 

omedgörlig när Odysseus och Aias – som han håller mest av bland achaier – försöker övertala 

honom att tygla sin stolthet, glömma sin vrede och återvända (9: 198, 225–431). Följden blir 

att Patroklos, Achilleus närmaste vän, stupar i strid när han i övermod ignorerar Achilleus order 

att återvända när han drivit bort trojanerna från de grekiska skeppen (Il. 16). 

                                                 
96 Stanford, 1952, s. 211. 
97 Stanford, 1952, s. 212. 
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Genom sina kval, oberoende av om de är utlottade eller självvållade, är Achilleus och Odysseus 

sinnebilderna av olika förhållningssätt till livets svårigheter där σωφροσύνη (sofrosyne, 

besinningen) är den klokaste vägen att gå. På sin färd till Hades för råd om sitt öde möter 

Odysseus Achilleus själ. Han förklarar sin färd för Achilleus och prisar sedan honom för att i 

livet ha varit hyllad som en gud och efter döden är ”mäktig bland de döda” och därför lyckligast 

(Od. 11: 482–85). Achilleus är allt annat än lyrisk över sin tillvaro i det dunkla dödsriket och 

svarar att han hellre sliter för sin daglön som en dräng på landet än regerar över de döda (Od. 

11: 489–91). Achilleus i Odysséen värderar livet mer än ovansklig ära och beröm.  

Det är en allmän uppfattning att Achilleus är en hjälte som är dömd till ett tragiskt slut, men det 

bör påminnas om att hans mor, Thetis, förutspådde två skilda vägar mot döden för honom. Den 

ena är hjältedöden som bringar evig berömmelse och den andra är det enkla men långa livet på 

fädernejorden (Il. 9: 410–16). Achilleus hade således ett val. Odysseus är som kontrast vid liv 

tack vare sitt förnuft och sin intelligens. Han låter inte impulserna förleda honom som Achilleus, 

som vid ett tillfälle blir så förblindad av sin omåttliga ilska han inte begriper att han jagar en 

förklädd gud, nämligen Apollon, måttlighetens gud (Il. 22: 8–9). Till skillnad från Odysseus 

som är lyhörd för sin gudomliga vägledare Athenas uppmaningar, tar Achilleus inga råd om att 

besinna sig, varken av människor eller gudar, när han är som mest ilsken och snarstucken. 

Förbittringen frikopplar Achilleus från sin omvärld och leder honom till självets fördärv. 

Det som emellertid besinnar Achilleus är mötet med Priamos, Trojas kung, som tar sig till 

Achilleus läger för att få Hektors stupade kropp återlämnad. Tillsammans grunnar de på sorgen 

och lidandet, det goda och det onda som skänkes människan och delar en måltid som seden 

bjuder för gäster (Il. 24). Linnér framhåller att storheten i Iliadens slutakt ligger i detta möte 

mellan två motståndare, förenade i sin syn på människans lott. Trots att båda är sorgtyngda av 

att ha mist sina nära kan de beundra den andres skönhet – Achilleus gudalikhet och Priamos 

kloka tal och ädla anblick (Il. 24: 628–32).98 Med besinningen har Achilleus slutligen segrat 

över sin vrede. 

Som vi sett ser kampen mot känsloimpulserna hos Odysseus och Achilleus mycket olika ut. För 

Odysseus är det ett oavbrutet arbete att behålla fattningen i kritiska situationer. För Achilleus 

kommer besinningen först när han är själsligt nedslagen och inga utlopp längre kan stilla sorgen. 

Den själsliga aspekten av hjältarna diskuterar Charles Segal i ljuset av myterna i Homeros och 

Platons verk i ”The Myth Was Saved”. I Sokrates försvarstal står Sokrates inför döden, 

                                                 
98 Linnér, 1985, s. 42. 
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anklagad för att förleda Athens ungdomar till avgudadyrkan (24b–c). Mot slutet av sitt tal talar 

han om döden i positiva ordalag. Om Hades är en plats där alla döda finns är det för Sokrates 

en stor lycka att få träffa och samtala med de stora diktarna, hjältarna och halvgudarna (40e–c). 

Enligt Segal inträder Sokrates hjältarnas värld i dessa rader.99 Men han är en ny sorts hjälte, 

menar Segal, genom att Sokrates heroism är den genom ”the battles of the soul”.100 

Achilleus och Sokrates står inför samma fråga om meningen med människans liv när de ställs 

inför döden. Achilleus har den tragiska synen på människan som bara kan acceptera ödet som 

gudarna spunnit åt dem (Il. 24: 525–542). Kanske är den tragisk när man är förblindad av vrede, 

inte förmår besinna sig och begrunda vad som är bäst att göra. Som vi också minns ställdes 

Achilleus inför valet att leva enkelt och ärelöst eller dö hjältedöden. Med sin strävan efter ära 

dömde Achilleus sig själv till ett tragiskt slut. Sokrates ljusa föreställning om livet och döden 

utgör en väldig kontrast mot Achilleus och den homeriska synen på människolivet i stort. När 

Sokrates uttryckt sin förhoppning att få umgås med de förgångna, säger han: 

Även ni, domare, måste hysa gott hopp inför döden, och ni måste beakta denna enda sanning att 

det inte finns något som är ont för en god människa, varken i livet eller i döden, och att gudarna 

aldrig är likgiltiga inför vad som händer den gode. (41c–d) 

Gudarnas omsorg för de rättfärdiga är en röd tråd som löper genom Odysséen och som är tydligt 

i relationen mellan Odysseus och Athena. Det ska sägas att jag inte menar att Sokrates tro på 

gudarnas omtanke är samma som den som framställs i Odysséen. Som Segal skriver tömde 

Platon de grekiska myterna – det heroiska mönstret – på sitt tragiska innehåll och fyllde de med 

en transcendent innebörd.101 Idén om gudarna, hurdana de är och människans relation till dem 

är fundamentalt olika. Dock finns den väsentliga relationen mellan gud och människa där, den 

mellan Odysseus och Athena och i förlängningen Zeus, som är betydande för att förstå 

Odysseus som föregångare till det som uppfattas som ett stabilt jag. 

 

Odysseus och Athena 

Som Kullmann påvisat beträffande Odysséen är människans lidande, utöver det som tilldelats 

henne, något hon själv ansvarar för. Förflyttningen i ansvar innebär dock inte att människan 

                                                 
99 I berättandet av sitt sökande efter att förstå vad oraklet i Delfi menade när denne sade att ingen var visare än 
Sokrates, liknar Sokrates sökandet vid ”herkuliska vedermödor” (22a). 
100 Segal, 1978, s. 321. 
101 Segal, 1978, s. 323. 
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övergivits av gudarna. Jag vill påstå att gudarnas garanti för dygdens triumf över orättvisan gett 

relationen mellan människan och det gudomliga en distinktare form. Med andra ord har gudarna 

som personifierar rättvisa och ordning blivit en förebild för människan att eftersträva. Ju mer 

lik gudarna hon är i sin rättfärdighet, desto större gudomlig omsorg.  

Vi är bekanta med Odysseus intelligens, eftertänksamhet, intensiva självkontroll och makt över 

sina impulser. Dessa karaktärsdrag värderas högt av Athena därför att de är lika hennes, vilket 

den trettonde sången uppvisar. När Odysseus eskorterats till Ithaka av faiakerna känner han inte 

igen sitt hemland till följd av att Athena försänkt ön i dimma. Athena, förklädd till en ung herde, 

möter Odysseus som genast börjar förhöra sig om platsen och folket. Hon redogör Ithaka för 

honom och han gläds över att veta att han är i sina hemtrakter. Istället för att visa sin glädje 

döljer han den bakom en uppdiktad identitet, en mördare på flykt. Athena genomskådar 

Odysseus påhitt men hon blir inte förargad över hans försök till att lura henne, utan ger sig till 

känna, ler och beskriver hans person: 

Den som vill slå dig i listig lögn, han måste allt vara 

extra slipad och slug, om så han vore en gudom. 

Du tycks då aldrig få nog av knep, din lömska kanalje! 

Så inte ens i ditt eget land kan du avstå från skrönor 

och från bedrägligt tal – nej, det är din käraste syssla! (Od. 13: 290–95) 

Hon fortsätter med att beskriva deras likheter: 

Nog ordat nu om det. Du vet ju vi båda behärskar 

all slags förställning väl: i munvighet och intriger 

är du bland dödliga främst, och jag ryktbar bland gudar 

både för klokhet och list. (Od. 13: 296–99) 

Vidare delger Athena sin plan om hur Odysseus ska besegra friarna som belägrat hans palats. 

Odysseus, trogen sin misstro för omgivningen, litar till en början inte på Athena som han menar 

övergav honom efter Trojas fall. Hon förebrår honom för hans misstrogenhet och intygar att 

hon aldrig svikit honom för att hon har sett hur sansad (ἐπητής), snartänkt (ἀγχίνοος) och rådig 

(ἐχέφρων) han är (Od. 13: 330–32). Hon skingrar hans tvivel genom att lyfta dimman från ön 

och Odysseus förtroende för henne är återställd. Odysseus står sålunda nära sin gudomliga 

vägledare.  
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För att förstå vikten av Athenas beskrivning av Odysseus karaktär behövs här ett nedslag i 

hennes ordval.102  Thornton gör en noggrann genomgång av orden ἐπητής (epetes) ἀγχίνοος 

(anchinoos) och ἐχέφρων (echephron). ’Eπητής betyder ”artig, hövlig” men Thornton anser att 

betydelsen är osäker eftersom att den inte passar in i kontexten, där Odysseus misstro mot 

Athena är allt annat än hövlig. Hon föreslår ”vältalighet” av εἶπον (eipon) och ἒπος (epos) som 

är mer i linje med Athenas beröm för Odysseus ”munvighet” (Od. 13: 297). Thornton fortsätter 

med ἀγχίνοος där ἂγχῖ (anchi) uttrycker den ömsesidiga närheten i en relation. Hon använder 

ἀγχί-θεος (anchitheos) som betyder att ”vara nära gudarna” eller att ”ha gudarna nära” som 

exempel på ett ord som är sammansatt med ἂγχῖ. Thornton menar att ἀγχίνοος på motsvarande 

sätt betyder ”having one’s mind close to onseself”. 103  Thornton sätter det tredje ordet 

ἐχέφρων, ”förnuftig, klok, diskret”, i ett sammanhang för att belysa dess innebörd. Hon 

refererar till myten om Afrodites kärleksaffär med Ares som Hefaistos med list röjer för hela 

Olympen. Hefaistos erkänner Afrodites skönhet men att hon saknar ἐχέθυμος (echethymos), 

självkontroll (Od. 8: 320). Ἐχέφρων beskriver alltså en person som behärskar sina passioner, 

menar Thornton. 

Således har Odysseus i Athenas ögon visat prov på att vara förnuftig och samlad trots lidandet 

han utstått på haven. Odysseus är redo att utkräva hämnd på friareskaran och återställa 

ordningen på Ithaka. Han gör detta med hjälp av Athena som förklär honom till en tiggare för 

att Ithakaborna inte ska känna igen honom (Od. 13: 397–403). I likhet med Nortwick betonar 

Emily Kearns främlingsaspekten hos Odysseus men knyter den till theoxenin i sin artikel ”The 

Return of Odysseus: A Homeric Theoxeny”. För att förstå Kearns resonemang är det 

nödvändigt att förstå vad theoxeni är, något som Bruce Louden på utförligt sätt beskriver i sin 

bok Homer’s Odyssey and the Near East. Enligt Louden är temat gästfrihet typiskt för 

Odyssén.104 I början av eposet ser vi den i Telemachos vistelser i Pylos och Sparta där han 

mottas på frikostigt sätt av Nestor och Menelaos (sång 3, 4). Odysseus blir kungligt 

omhändertagen av Kalypso, Kirke och faiakerna, men råkar också ut för det motsatta – 

ogästvänlighet – med dödlig utgång hos Polyfemos och de människoätande laistrygonerna.  

Theoxenin är en genre som Louden menar står i anslutning till gästfrihetsmyten och fungerar 

som moralisk måttstock. Värden är till en början alltid ovetandes om gästens identitet som 

potentiellt kan vara en förklädd gud.105 Hur den gudomlige gästen blir bemött är avgörande för 

                                                 
102 Stycket bygger på Thornton, 1970, s. 83–84 om inget annat anges. 
103 ΝΟΌΣ (noos), νοῦς (nous), betyder i huvudsak ”the mind, heart” (Liddell & Scott). 
104 Bruce Louden, 2011, Homer’s Odyssey and the Near East, Cambridge University Press: Cambridge, s. 30 
105 Louden, 2011, s. 31. 
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värdens öde. Louden använder sig av termen ”positive theoxeny” för att beskriva ”a community 

correctly observing hospitality” och ”negative theoxeny” för de som bryter mot gästfrihetens 

regler. Han observerar att Odysséen inleder med en negativ theoxeni när Athena, förklädd till 

Mentes, besöker Odysseus palats som våldgästas av friarna (1: 102–8).106 Telemachos är först 

med att se Athena/Mentes och visar prov på att måna om gästens komfort, i skarp kontrast mot 

friarna som ägnar all uppmärksamhet på mat och förströelser (1: 113–52). Firarnas respektlösa 

beteende kan också observeras i bristen på offer till gudarna, som i den homeriska världen är 

en sed. I The Daily Life of the Greek Gods noterar Giulia Sissa och Marcel Detienne att friarna 

aldrig utför vördnadsbetygelser vid sina måltider, ens när det är festspel för Apollon. Istället 

konsumerar de själva allt med löftet att ”fromt bränna lår till den store bågskytten Foibos” 

dagen efter deras bågskyttetävling (Od. 21: 257–68).107 

Det vi kan se är att Athena observerar och prövar människorna hon besöker. Telemachos som 

beter sig rätt undslipper det gudomliga straffet som väntar friarna. Respektlöshet för 

gästfrihetens heliga regler medför således allvarliga konsekvenser. Med Loudens ord förser 

theoxenin Odysséen med ett slut i det gudomliga rättfärdighetens tecken.108 Kearns menar att 

Athenas epifanier i mänskliga gestalter och hennes prövande interaktion med människorna, är 

ett beteende som Odysseus – med Athenas välsignelse – tar efter när han själv prövar 

rättsinnigheten hos alla han möter på Ithaka. Kearns beskriver Odysseus möte med Telemachos 

som en parallell till hans egna möte med Athena på stranden. Odysseus tillfälliga förvandling 

från tiggare till sig själv inför Telemachos och när han delger planen för friarehopens undergång 

pekar enligt Kearns på att Odysseus ”is now acting out what was previousely her [Athenas] 

part”.109 

Kearns utvecklar vidare Telemachos rädsla och misstänksamhet mot Odysseus i sin sanna form. 

Han tar sin far för att vara en gud och ber om nåd, varpå Odysseus svarar: ”Nej, jag är alls ingen 

gud – ser jag ut som en odödlig kanske? – utan din egen far” (16: 177–89). Kearns förklarar 

Telemachos bävan för epifanier som en naturlig reaktion i Odysséens värld, men hon tror att 

                                                 
106 Louden, 2011, s. 32. 
107 Giulia Sissa & Marcel Detienne, 2000, The Daily Life of the Greek Gods, Stanford University Press: Stanford, s. 
63. 
108 Louden, 2011, s. 30. Louden noterar att Zeus gästfrihetens och gästens beskyddare i de homeriska verken. Se 
Od. 9: 270–71; 14: 283–84, 388–89; Il. 622–625. 
109 Emily Kearns, “The Return of Odysseus: A Homeric Theoxeny”, i The Classical Quarterly, Vol. 32, No. 1, 1982, 
s. 4–5. 
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den specifika källan till rädslan är att bli utsatt för prövning.110 I sjuttonde sången får Odysseus 

en pall slungad på sig av en uppretad friare, vilket upprör de andra friarna som säger: 

Det var rätt tarvligt gjort att kasta din pall på den stackarn, 

olycksalige man! Vem vet, han kan vara en gudom! 

Ofta förklär sig en gud till en främling från avlägsna trakter, 

antar vilken gestalt han vill och uppsöker städer 

för att få reda på allt om vår rättsinnighet och vår ondska. (Od. 17: 483–87) 

Odysseus blir således lik gudarna i theoxenin när han prövar alla han möter på deras moral och 

straffar de orättfärdiga med gudomlig hjälp. Han är med Kearns ord ”favoured by the gods” och 

även ”the instrument of divine justice”.111 

 

Odysseus och Zeus 

Sett med Hadots tes om filosofins avhängighet till ett levnadssätt kan man säga att Odysseus, 

vars handlingar är trogna sina värderingar och den han är, lever som han lär. Sett med det 

eriksonska perspektivet på människans mognadsprocess kan man säga att Odysseus, kungen 

som ofrivilligt lämnade Ithaka för det trojanska kriget och blötts, stötts och härdats av flera års 

irrfärd, återvänder som en prövad och därför klokare kung. Thornton ger tyngd åt Odysseus 

förvärvade visdom i sin iakttagelse av de olika tecken som Odysséens karaktärer får. I sin 

uppräkning av omen kommer hon fram till att Odysseus är den ende som mottar Zeus tecken i 

den kanske mäktigaste formen, nämligen ljungelden och dundret. 112  På morgonen innan 

Odysseus utkräver hämnd på friarehopen, vädjar han till Zeus om lyckobådande tecken. Zeus 

hör Odysseus bön och dundrar ”från Olympens strålande höjder ur sina höga moln” (Od. 20: 

98–104). När Odysseus spänner sin båge i bågskyttetävlingen dundrar Zeus ännu en gång som 

varsel om friarnas undergång (Od. 21: 404–15). Med friarna döda nalkar fädernas hämnd och 

berättelsen tycks gå mot ett tragiskt slut med fortsatt strid. På Zeus uppmaning om att upprätta 

fred, hejdar Athena de stridande parterna med dånande stämma. Hämnarna flyr men trots 

Athenas tydliga hejdande spränger Odysseus (sällsamt obetänksamt) fram efter dem. Zeus 

vräker i samma stund ned sin ljungeld som slår ned framför Athenas fötter. På Athenas 

tillsägelse upphör Odysseus stridandet och stiftar fred (Od. 24: 472–548). 

                                                 
110 Kearns, 1982, s. 5. 
111 Kearns, 1982, s. 7. 
112 Thornton, 1970, s. 57. 
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Thornton drar slutsatsen att Odysseus relation till Zeus ”connects with the kingship of 

Odysseus” och menar att det är Zeus som ”makes a man into a king”.113 Thorntons tolkning kan 

fördjupas med hjälp av inblick i Zeus bakgrund. Enligt Walter Burkert var Zeus i antikens 

Grekland den högste guden som associerades med himlen, regnet och stormen. Zeus är 

”molnupptornaren”, ”den molnsvarte” och ”blixtraren” – epitet för Zeus hos Homeros. Blixten 

som är Zeus främsta vapen symboliserar hans väldiga kraft och makt som inger fruktan hos de 

andra gudarna.114 Vid ett möte i den åttonde sången i Iliaden utmanar Zeus alla gudarna att 

hänga upp en gyllene kedja i himlen och försöka dra ned den och honom. Inget kan rubba 

honom, menar han, men om han själv vill kan han lätt hala upp både gudarna och världsalltet 

och låta de hänga i luften (Il. 8: 18–26). Zeus är den mäktigaste guden och det finns en anledning 

till det. 

Burkert understryker att Zeus, enligt Hesiodos i Theogonin, fått vinna sin makt genom kampen 

mot sin far Kronos.115 Av rädsla för profetian om sin undergång, slukar Kronos barnen som 

hans maka Rheia alstrar. Tillsammans med urmodern Gaia och urfadern Uranos räddar Rheia 

barnet Zeus från sin far genom att låta honom svälja en sten. Vid mogen ålder segrar Zeus över 

Kronos som kastar upp ut de slukade barnen och befriar sina farbröder som Uranos fängslat 

under sitt styre. För att visa sin tacksamhet ger farbröderna Zeus ”den flammande blixten och 

åskan” som tryggar hans makt över både människor och gudar. Med syskonskaran frisläppt och 

allierad med sina farbröder, leder Zeus ett tioårigt krig mot titanerna (titanomachin) som 

involverar hela världsalltet. Zeus segrar över titanerna och fängslar dem i Tartaros. (Th. 459–

506, 617–735).116 

Zeus framgång i att slå ned Kronos och titanerna kan tolkas som en kamp om att lösgöra sig 

från det gamla och upprättandet av en ny och bättre ordning. Kronos slukande av sina barn 

innebar att han upprätthöll onaturlig stagnation i den egentliga tronföljden och förhindrade allt 

från att växa och utvecklas. Detta blir tydligt mot Kronos egen seger över sin far Uranos som 

på liknande sätt hindrade barnen från att växa genom att gömma de i Gaias sköte (Th. 147–

182). Kronos tog alltså efter sin fars beteende men Zeus bryter mönstret och grundar nya 

kosmiska lagar som både ordnar och ger utrymme för dynamik.117 Till skillnad från Uranos och 

                                                 
113 Ibid. 
114 Burkert, 1985, s. 126. 
115 Burkert, 1985, s. 127. 
116 Efter att titanerna drivits bort återstod motståndare som satte sig upp mot Zeus styre. En sådan är Gaias och 
Tartaros son, vidundret Tyfon, som Zeus kväser med sin åskvigg (Th. 820–858). 
117 Zeus kamp kan jämföras med guden Marduk i den mesopotamiska skapelseberättelsen Enûma Elish. Thorkild 
Jacobsen som har skrivit en noggrann redogörelse och analys av eposet i The Treasures of Darkness (1976, Yale 
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Kronos som försökte utöva full makt på sina barn, är Zeus öppen för de andra gudarnas protester 

och olydnad. Gudarna agerar fritt inom ramen av Zeus vilja och den kosmiska ordningen.118 

Enligt Allan är Zeus noggrann med att rättvist fördela privilegier mellan gudarna som deltog i 

kriget mot titanerna (Th. 881–85), men att Zeus respekt för de äldre gudarna mest tjänar till att 

stödja och upprätthålla sin egen dominans.119 Allans resonemang är rimlig men med tanke på 

att Zeus lagar bygger på rättrådighet, menar jag att privilegierna som fördelas till den äldre 

generationen inte är mer än rätt – speciellt då Zeus innan krigets start lovade att förläna 

förmånerna som Kronos berövat dem (Th. 395–96). I sin bok Hesiod’s Theogony observerar 

Stephen Scully att Zeus styre inte är baserad på släktband utan på meriter.120 Denna rättvisa 

fördelning skapar balans och harmoni. 

Zeus är således härskare och den högste guden i Olympen och som Burkert uttrycker det: ”All 

sovereignity among men proceeds from Zeus” och där man värnar om ordning finns också 

Zeus.121 En kung kan med andra ord inte härska utan Zeus. I sin redogörelse för Zeus olika 

aspekter som var föremål för dyrkan i antika Grekland i Myth and Society in Ancient Greece, 

beskriver Jean-Pierre Vernant sidorna hos Zeus som är betydande för den dödlige härskaren: 

Zeus is present at the king’s side in all the circumstances in which the human sovereign is exercising 

a power that comes to him from the gods and that can only be effective through the intermediary 

of divine powers. Thus, when the king leads his army out to battle he is flanked by Zeus Agetor, 

Promachos; when he mediates in his council, turning over some plan in his mind, it is Zeus Boulaios 

                                                 
University Press: New Haven/London, s. 167–191) beskriver att den börjar med Apsûs (sötvattnet), och Ti’amats 
(saltvattnet) förening. Tillsammans alstrar de nya gudar som i sina livliga aktiviteter stör de äldres slummer. 
Ti’amat har överseende med det men Apsû planerar att döda barnen. Planen når barnens öron och guden Ea, 
känd för sin list, dödar Apsû. Ea och Damkina får barnet Marduk. Jacobsen lägger emfas på Marduk som eposets 
sanna hjälte. Med löftet att bli utropad till den högste guden, segrar Marduk över Ti’amat och hennes armé av 
monster och skapar en ny ordning av Ti’amats kropp. Vid en jämförelse mellan Theogonin och Enûma Elish kan 
man se att de yngre generationernas uppror mot de äldre (gammalt-nytt) och skapandet av en ny ordning är 
gemensamma teman. 
118 Stephen Scully för en mycket intressant diskussion om temat stad-natur i Hesiod’s Theogony (2015, Oxford 
University Press: Oxford, s. 31). Enligt Scully har både antika och moderna studenter inom grekisk religion och 
myt antagit att Zeus format om världen till en harmonisk och perfekt sådan. Det stämmer dock inte med Hesiodos 
syn, menar Scully och pekar på skapandet av Olympen som Zeus framgång – en plats som ”can keep those violent 
och discordant forces at bay”. Inom Olympens gränser lever gudarna ett liv ”defined by cherished customs, laws, 
and social concord, freed, in large measure, from the strife, quarrels and familial violence of the previous two 
generations of gods”. Sett från Scullys aspekt kan man alltså förstå hur gränsen mellan stad/kultur och natur 
uppstod och hur viktig den var och fortfarande är. 
119 Allan, s. 28. 
120 Scully, 2015, s. 34. 
121 Burkert, 1985, s. 130. I Verk och dagar hänvisar Hesiodos till Zeus rättvisebaserade normer när han talar sin 
bror Perses tillrätta om hur man bör vara eller leva. Han uppmanar Perses att “lyssna till rättvisans röst och 
förvisa våldet till skamvrån” och jämför människor med de vilda djuren som inte känner rätten, något som Zeus 
skänkt som unik gåva till människan (274–79). Zeus är en förebild för kungar men också för gemene man.  
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[…] Above all, Zeus is present when the king metes out justice: Just as the sovereignty of Zeus in 

the sky makes the earth rich and fertile, similarly the justice of the king brings prosperity to the 

entire territory dependent upon him.122 

Zeus ingripande och den fredliga ordningen han återupprättar på Ithaka speglar i högsta grad 

Zeus som guden som etablerade sin överhöghet och en världsordning som ingen kan 

omkullvälta. Kan man förstå Odysseus resa som den dödliges variant av Zeus kamp till sin tron? 

Det menar jag att man kan. Odysseus lämnade Ithaka som kung, en titel som han ärvt av sin far 

Laërtes, men återvänder efter många prövningar och mycket lidande i de gudomligas och 

övernaturligas sfär, som kung i gudomlig bemärkelse – klok och rättvis lik Zeus.123 

 

IV. Slutsats 

Odysseus är, som jag försökt påvisa med hjälp av Eriksons psykoanalytiska teori och Hadots 

filosofihistoriska tes, en gestalt som erfar en omtumlande existentiell resa mot mognad. Han är 

en person med fast kärna som samtidigt formas av sina erfarenheter och sin omgivning, vägledd 

av ett gudomligt ideal – idén om vad som är rätt och fel. Han är till skillnad från Achilleus 

förutseende och noggrann med att väga alternativen för vad som är bäst att göra vid en given 

situation. Han minns sina tidigare misstag och erfarenheter och utgår från dem i sina beslut. 

Odysseus är det på sättet trogen och mån om sig själv – självkännedom och självomsorg – vilket 

gör honom till en förebild och modell att utveckla konstruktiva tankar runt. I ljuset av Odysseus 

framstår Achilleus, som förleds av vrede och sorg, som ett varnande exempel. Achilleus ställer 

sina övermåttliga passioner före goda och balanserande ideal som i den homeriska världen 

personifieras av gudarna – främst Zeus och Athena men även andra gudar som måttlighetens 

gud Apollon. 

                                                 
122 Jean-Pierre Vernant, 1980, Myth and Society in Ancient Greece, Zone Books: New York, s. 106. 
123 Zeus är emellertid inte den som direkt vägleder och bistår Odysseus med hjälp, utan det är dottern Athena 
som har en unik relation till Zeus. Enligt Hesiodos tog Zeus som nybliven härskare Metis (Μῆτιν, visdom) till maka. 
På Gaias och Uranos uppmaning slukade Zeus sin fru när hon var havande med Athena ”för att ingen annan av 
gudar skulle bestiga hans tron och ta från honom makten och äran” (Th. 886–93). I Burkerts mening har Zeus 
sedan dess ”carried Wisdom within himself”.123 I denna förening föddes Athena ”rustad med samma kraft och 
klara förstånd som sin fader” (Th. 896). I andra versioner är Zeus ensam förälder, något som antyds i Iliaden (5: 
875–76). Enligt Burkert var det vanligt att grekerna framställde Athenas födelse från Zeus huvud, antingen genom 
hennes språng från den eller med hjälp av Hefaistos som med sin yxa klyver Zeus skalle.123 Oavsett födelsevariant 
står Athena nära i relation till Zeus eftersom att betoningen är på fadern. Detta kastar ljus över Athenas huvudroll 
i Odysséen. 
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Likt den västerländska kulturens syn på ruiner enligt Settis, ter sig Odysseus både bekant och 

främmande i våra ögon. Just att vi kan relatera till hans kamp med sig själv och längtan efter en 

trygg och stabil kärna i en värld som kan vara nyckfull och oförutsägbar, överbryggar avståndet 

mellan oss och denne tusenårige hjälte. Vad kan vi lära oss av Odysseus? Vi kan påminna oss 

om att Odysseus var lika otrygg hemma på Ithaka som han var på främmande hav. Den stora 

insikten är kanske att den stabila kärnan finns i honom själv – den som han genom sin irrfärd 

har gjort starkare. Som vi minns av Sokrates myt om Er, iakttog denne Odysseus glädje i att 

välja ett liv som är i klang med den han är. Detta tror jag också innebär självacceptans. Jag tror 

att Odysseus kan ge oss riktning mot att känna oss mer enhetliga och sammanhållna. Istället för 

att vara ”like a face drawn in sand at the edge of the sea” när de postmoderna vågorna sköljer 

upp på stranden, kan jaget vara stabil som en klippa när hon är trogen den hon verkligen är. 
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